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KOMMUNSTYRELSEN 

 

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

 

 
Plats Digitalt via Teams 
Tid Onsdagen den 15 december kl 09:00-17:00 

 
 
 
 
Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande 
 Anders Holmensköld (M) 1:e vice ordförande 
 Elisabeth Mattsson (L) 2:e vice ordförande 
 Martin Högstedt (UP)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Anna Vedin (M)  
 Mats Frisell (S)  
 William Hult (S)  
 Erik Andreasson (V)  
 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)  Oskar Ivarsson  
 Ordförande Sekreterare 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordning fastställs 

  Information  

4  Redovisning av delegationsbeslut 

Klockan: 09:00-09:30 

Redovisningen 
godkänns 

5  Kommundirektörens rapport 

- Covid-19 

- Hallarena  

- Integrerade skolmåltider 

- Återrapportering – avverkning av träd 

- Avtal VA 

Föredragande: Haleh Lindqvist, Annelie Thronsen, 
Åsa Berglie, Mats Mikulic m.fl.  

Klockan: 09:30-10:40 

Antecknas 

6  Månadsrapportering 

Föredragande: Pia Jakobsson och Ann-Charlott 
Backström 
Klockan: 10:40-11:00 

Antecknas 

  Ärenden som stannar i kommunstyrelsen  

  Ärende 7-9 föredras klockan 11:00-12:00  

7 KS2020/1869-8 Intern kontroll 2021, Rapportering Beslut 

8 KS2021/1571-5 Sektorplaner 2022 Beslut  

9 KS2021/1888-1 Intern kontrollplan 2022 Beslut 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

  Lunch 12:00-13:00  

10  Återkoppling webbinarium Vård- och 
omsorgsutbildningen i Kungälv 210907 

Föredragande: Lena Arnfelt och Dennis Reinhold 

Klockan: 13:00-13:15 

Antecknas 

11 KS2021/2052-2 Tjänsteskrivelse SIMBAs politiska 
samverkansplan för hälsa- och den nära vården 

Föredragande: Lena Arnfelt  

Klockan: 13:15-13:30 

Beslut 

12 KS2021/1518-4 Svar på begäran om yttrande - 
Vattenförsörjning och avloppshantering för 
fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn 

Föredragande: Rebecka Stomvall Gill  

Klockan 13:30-13:45 

Beslut 

13 KS2021/1438-1 Riktlinjer för bisyssla 

Föredragande: Ann-Charlott Backström 

Klockan 13:45-14:00 

Beslut 

  Ärenden till kommunfullmäktige  

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

Föredragande: Åsa Berglie 

Klockan: 14:00-14:30 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

16 KS2021/1487-1 Svar på motion från Vänsterpartiet om 
härskartekniker 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

  Ärenden som stannar i kommunstyrelsen  

26 KS2021/0235-2 Uppdrag digitala inköp 

Närvarande: Lena Arnfelt 

Beslut 

17 KS2021/2053-1 Delposter inom riksnormen för 
försörjningsstöd 2022 

Beslut 
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18 KS2021/2103 Revidering - Instruktion till kommundirektören 
- ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter 

Handlingar tillkommer 

Beslut 

19 KS2021/1583-4 Svar Remiss Beredskapsplan för civilt försvar, 
länsstyrelsen 

Beslut 

20 KS2021/1824-4 Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 
2021 

Beslut 

21 KS2020/1425-11 Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 
5:1 

Beslut 

22 KS2021/1978-1 Ansökan om Nationell idrottsutbildning vid 
Mimers Hus gymnasium 

Beslut 

23 KS2016/2111-
172 

Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB och G-
stock 23 AB 

Beslut 

24 KS2020/0823-29 Beslut om granskning Tippen 1 m.fl. Beslut 

25 KS2020/1575-19 Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal för 
Nytorgstaden 

Beslut 

27 KS2021/1775-3 Samverkansavtal Fastigheten Rhodin 19 AB 
(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd 
Fellow). 

Beslut 

28 KS2021/1855-2 Svar på remiss angående revidering av Hälso-
och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser 2022-2026 

Beslut 

29 KS2021/1909-1 Revidering av dokumenthanteringsplaner 2021 Beslut 

30 KS2021/1923-2 Svar på remiss Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård 

Beslut 

31 KS2021/1549-2 Svar på uppdrag om parboende inom LSS Beslut 

  Övrigt  

32 KS2021/1892-1 Skrivelse - Initiativärende färja-bro Kornhall Antecknas 
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33  Redovisning av inkomna skrivelser till 
kommunstyrelsen 

Antecknas 

34  Rapporter från ledamöter med regionala och 
/eller bolagsuppdrag 

Antecknas 
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Denna behandling '4 Redovisning av delegationsbeslut' har inget tjänsteutlåtande.
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Delegationsbeslut 
Sammanträdesdatum 2021-12-17 
 
 
 

DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN 

 

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

 

 

Instansnr Ärende Titel 
767/21 KS2021/1653-10 Värdering Gärdet 1-3, Gärdet 1-20 
768/21 KS2021/1747-2 Undertecknat tilläggsavtal Arrende 
769/21 KS2021/0868-8 Kontrakt 1291-052-001, tilläggsavtal gällande 

avgiftshöjning 
770/21 KS2020/1944-2 Avtal – nyttjanderätt Drönarstation 
771/21 KS-VR2021/0341-3 Upplåtelse av allmän platsmark - Byggbelamring, 

ställning för takläggning, 
772/21 KS-VR2021/0324-2 TGP har inget att erinra mot en manifestation 

utanför Mimers Hus 27/11 (observera plats och 
datum). 

773/21 KS2017/1238-26 Överenskommelse om ledningsrätt VA Rishammar 
774/21 KS-VR2021/0352-2 TGP har inte att erinra mot att Kulturnatt Kungälv 

arrangeras i central Kungälv den 13/11. 
775/21 KS2016/2111-173 Ansökan om lantmäteriförrättning avseende 

avstyckning, Kastellegården 1:52 
776/21 KS2021/1457-1 Marstrand 6:7, lägenhetsarrende avseende trädgård 
777/21 MOBN2021/0877-5 AVSKRIVNING - Ödsmål 5:18 
778/21 KS-VR2021/0346-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall för fastigheten Åkerhög 1:33 
779/21 KS2021/1502-5 Tilldelningsbeslut och utvärderingsrapport 
780/21 KS-VR2021/0351-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall för fastigheten Gullbringa 1:5 
781/21 KS2021/1691-1 Tilldelningsbeslut – pumpanläggning sparrås 
782/21 KS2021/0566-1 Tilldelningsbeslut Styr och Regler 
783/21 KS2021/1123-1 Tilldelningsbeslut – avyttring av bilar 
784/21 KS2021/1515-1 Tilldelningsbeslut – elektronisk körjournal 
785/21 KS2021/1203-1 Tilldelningsbeslut – industrielektriker  
786/21 KS2021/1023-1 Tilldelningsbeslut – Håffrekullen Gata och va 
787/21 KS-VR2021/0356-2 Delegeringsbeslut – beviljas - nyttjande av mark för 

stadsodling, Notarievägen/Tingvägen Kungälv 
788/21 KS-VR2021/0359-2 Delegeringsbeslut - Uppställning av gatukök, 

försäljning av mat, Bäckgatan 23 Kungälv 
789/21 KS2021/1213-4 Avtal - ansökan och överenskommelse om 

fastighetsreglering - Arntorp 1:2, 2:12 m fl 
790/21 KS2020/0681-7 Upplåtarens godkännande av trädfällning inom 

nyttjanderättsområde 
791/21 KS2021/1220-2 Tilldelningbeslut - installation av boendesprinkler på 

äldreboendet Ekhaga 
792/21 KS-VR2021/0355-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning för 

fastigheten Rishammar 2:45 (Murhammarvägen 11 
D) 
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793/21 KS-VR2021/0357-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Åseby 4:26 

794/21 KS2020/0183-48 Bekräftelse av uppsägning av parkeringsplatser 
gällande BRF Slipen, undertecknad 

795/21 KS2020/0183-49 Bekräftelse av uppsägning av parkeringsplatser 
gällande BRF Livbåtsverkstaden, undertecknad 

796/21 KS2020/0183-50 Bekräftelse av uppsägning av parkeringsplatser 
gällande BRF Stapelbädden, undertecknad 

797/21 KS2021/0170-22 Nyttjanderättsavtal Skanova Kärna 18:1 och 67:1 
798/21 KS2021/1605-4 Undertecknat avtal Skandinavian Ring, Skanova AB 

och Telia Carrier AB 
799/21 KS-VR2021/0362-2 Delegeringsbeslut -Julgransförsäljning, Vita Fläcken 
800/21 KS2021/0003-44 Svartbrödragatan, parkering 30 min.pdf 

 



5 Kommundirektörens rapport -   :

Denna behandling '5 Kommundirektörens rapport' har inget tjänsteutlåtande.



6 Månadsrapportering -   :

Denna behandling '6 Månadsrapportering' har inget tjänsteutlåtande.
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FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se
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Handläggarens namn
Håkan Hambeson 

12/8/2021

Intern kontroll 2021, Rapportering (Dnr KS2020/1869-8)
Sammanfattning
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. Ett 
systematiskt arbete med intern kontroll bidrar till att verksamheterna utvecklas och bedrivs 
effektivt och säkert, med medborgarens bästa för ögonen.

I enlighet med reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll har förvaltningen 
arbetat fram en plan för intern kontroll för respektive sektor (Bildning och lärande, 
Trygghet och stöd samt Samhälle och utveckling) samt för kommunstyrelsen. 

Planen beskriver vilka områden och processer som ska prioriteras och riskanalyseras för 
2021. Med utgångspunkt från resultatet av riskanalyserna identifieras vilka kontrollmoment 
som ska granskas under året för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll. 

Vid verksamhetsårets slut redovisas resultatet av årets planerade intern kontrollarbete inom 
respektive sektor samt kommunstyrelsen. Arbetet har genomförts enligt plan.

Resultatet från granskningarna redovisas i respektive rapport och visar på avvikelser inom 
flera områden. Förslag på åtgärder för att förebygga avvikelser och genomföra identifierade 
förbättringar redovisas i rapporten. 

Förvaltningen föreslår att rapporterna godkänns och föreslagna åtgärder med tidplaner 
fastställs.

Juridisk bedömning 
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 

Genom att planera, genomföra och följa upp den interna kontrollen i Kungälvs kommun 
följer kommunstyrelsen kommunallagens krav.

Bakgrund
Kommunstyrelsen är ansvarig för den verksamhet som förvaltningen bedriver och anger 
inriktning för den interna kontrollen under planeringsåret. För att säkerställa KL:s krav på 
intern kontroll har riskanalyser av processer och kontrollmoment genomförts i syfte att 
identifiera områden som ska granskas under verksamhetsåret. Under verksamhetsåret 
genomförs planerade granskningar. 
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Resultaten av granskningar och förslag på eventuella åtgärder med anledning av avvikelser 
redovisas till kommunstyrelsen vid årets slut. Rapporterna utgör även underlag för nästa års 
plan.

Verksamhetens bedömning
Granskningar har genomförts enligt plan i alla sektorer samt för de övergripande 
stödprocesserna som ligger under kommunstyrelsen. Resultatet från granskningarna visar på 
avvikelser inom flera områden. Förslag på åtgärder för att förebygga avvikelser och 
genomföra identifierade förbättringar redovisas i respektive rapport. 

Att avvikelser upptäcks vid granskning är naturligtvis inte önskvärt, alla fel och brister är på 
ett sätt ett misslyckande. Men samtidigt är det orimligt att förvänta sig att en stor 
organisation som bedriver en så omfattande verksamhet som en kommun skulle kunna vara 
helt felfri. Däremot är förväntningen att organisationen ska lära av sina upptäckta fel och 
brister för att för att undvika framtida avvikelser och nå bättre resultat.

Det systematiska arbetssätt som intern kontrollsystemet innebär skapar förutsättningar för 
att upptäcka fel och brister, vidta åtgärder och därigenom nå bättre resultat. Förvaltningen 
har utvecklat och genomfört intern kontrollen med COSO-modellen som grund sedan 2019. 
Kunskap om arbetssättet sprids i ledningsgrupper och i organisationen. Innehållet i planer 
och uppföljning blir över tid bättre och mer omfattande, vilket paradoxalt nog innebär att 
fler fel och brister upptäcks.

Förmågan att se och lyfta fram egna tillkortakommande som en möjlighet att bli bättre 
istället för att försöka skyla över för att verka perfekt är en viktig förutsättning för att skapa 
ett sund kultur (kontrollmiljö) i en organisation. 

Bedömningen är att bifogade rapporter visar på att nuvarande arbete leder i rätt riktning. 
Det visar också på att det finns mycket kvar att göra. 

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt konstateras att miljö- och 
byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden samt överförmyndarnämnden planerat, 
genomfört och rapporterat enligt gällande reglemente för intern kontroll. Valnämnden har 
under året inte upprättat någon plan och har heller inte bedrivit någon verksamhet. I 
samband med valåret 2022 kommer arbetet organiseras i börja av åtet och då kommer bland 
annat en riskanalys göras som en viktig del i det planerade valarbetet. Riskanalysen kommer 
också vara grund för nämndens interna kontrollplan.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Intern kontroll är ett verktyg för att säkerställa att verksamheten når de politiska målen. 

En väl fungerande intern kontroll bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål ” Att 
medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen”.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
En god intern kontroll stödjer arbetet för en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt. 

Mål 16 har direkt bäring på arbetet med intern kontroll - Främja fredliga och inkluderande 
samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga 
upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Det gäller framförallt delmålen: 
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16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor 

16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla 
nivåer 

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i 
enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Arbete följer kommunfullmäktiges reglemente och kommunstyrelsens 
tillämpningsanvisningar för intern kontroll.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En god intern kontroll bidrar till att kommunens resurser används på bästa sätt genom att 
säkerställa: 

 Effektiv och ändamålsenlig verksamhet 
 Tillförlitlig rapportering 
 Regel efterlevnad 

Ekonomisk bedömning
Genomförandet av den interna kontrollen ligger i förvaltningens grunduppdrag och innebär 
ingen ökad kostnad.

Förslag till beslut

1. Intern kontrollrapport för kommunstyrelsen (övergripande processer) godkännes 

2. Intern kontrollrapport för sektor Bildning och lärande godkännes 

3. Intern kontrollrapport för sektor Samhälle och utveckling godkännes 

4. Intern kontrollrapport för sektor Trygghet och stöd godkännes 

5. Förslagna åtgärderna i rapporterna ska genomföras under 2022 och 
återrapporteras vid uppföljning av intern kontrollplan 2022

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: Dennis Reinhold, Lena Arnfelt, Erik Lindskog, Ann-Charlott Backström, Pia Jakobsson, Anders 
Holm

För kännedom till: Andreas Forsner, Niklas Delander, Fredrik Skreberg, Anna Hedlin, Frida Engström
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna, med medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert.
Därmed är målet med vår interna kontroll att kommunens verksamheter ska uppnå
§ Att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs
§ Att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
§ Att eliminera och upptäcka allvarliga fel och brister
§ Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
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2 Intern kontrollplan
En plan för intern kontroll ska upprättas årligen. Genom riskanalys tydliggörs vad som kan komma att påverka verksamheten.
Att inom ramen för en intern kontrollplan granska alla rutiner och system inom organisationen skulle ta mycket tid och resurser i anspråk, därför måste 
vissa kontrollmoment väljas ut för granskning. För att kunna välja ut dessa ska en risk- och väsentlighetsanalys årligen tas fram av respektive sektor 
och staben.
Risker kan beskrivas som oönskade händelser, till exempel fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Analysen innebär att värdera sannolikheten för 
att det händer och hur allvarligt det är om det händer (väsentlighetsgrad). Väsentlighetsgraden värderar de ekonomiska, politiska, mänskliga eller 
verksamhetsmässiga konsekvenser, för nämnden eller för den enskilde, som kan uppstå.

2.1 Processen i Kungälvs kommun
Arbetet med intern kontroll genomförs i flera steg.
Planera
1. Val av processer för riskanalys
2. Genomför riskanalys och identifiera kontrollmoment som är kopplade till risker
3. Ta fram och föreslå lämpliga granskningar att genomföra under året
4. Dokumentera och sammanställ resultat av arbetet i en intern kontrollplan
Följ upp planen
1. Genomför granskningar enligt instruktioner i planen och dokumentera resultatet i KIKA (Stratsys)
2. Eventuellt föreslå åtgärder med anledningen av avvikelser vid granskningen
3 Dokumentera och sammanställ resultatet i en intern kontrollrapport
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Förklaring av begrepp
Risk: möjligheterna för negativa händelser att inträffa.
Riskbedömning: sannolikheten för att risken ska inträffa och hur allvarlig konsekvensen är. Resultatet av riskbedömningen ger ett riskvärde.
Kontrollmoment: säkerställer att en viktig risk inte faller ut. Kontrollmoment ska omfatta en beskrivning av vad som skall göras. Den behöver vara så 
tydligt att både den som ska utföra kontrollmomentet och den som eventuellt ska granska utförandet kan förstå vad som skall vara gjort. Ett 
kontrollmoment ska vara dokumenterat, t.ex. genom en underskrift eller beslut. Exempel på kontrollmoment är attest av faktura eller instruktioner i 
form av policys/rutiner/processer efterlevs.
Granskning: en systematisk process för att utvärdera och säkerställa att kontrollmomenten fungerar. Granskningen kan liknas vid revision och 
genomförs antingen av interna personer som inte jobbar med processen eller av externa granskare.
Åtgärd: är en tidsbestämd insats som syftar till att rätta till avvikelser i verksamheten i samband med granskning eller vid riskbedömning. Åtgärder 
kan också behöva genomföras efter synpunkter eller klagomål.
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3 Utvalda områden och processer för riskanalys

3.1 Ekonomi

Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Debitering 
(kundfakturering)

Avgifter och/eller övrig fakturering debiteras fel, dvs att det blir 
fel belopp på fakturor. Riskbedömning på sektornivå. 
Bakomliggande orsaker
Feldebitering kan uppstå till följd av förändringar i brukarens 
behov av tjänsten och därtill kopplad rapportering.

Konsekvensbeskrivning
Justering av feldebitering utförs följande månad.

6 Debitering av 
kundfaktura

Rutinbeskrivningar och prislistor finns. Försystem och 
Agresso är uppdaterade med rätt kundinformation. 
Kontrollering av kundorder görs innan de skickas.

3.2 Kansli (Ärende- och dokumenthantering)

Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Delegationsordning Felaktiga delegationsbeslut. Beslut fattas inte av rätt person, 
anmäls och dokumenteras inte på rätt sätt. Riskbedömning på 
sektornivå. Bakomliggande orsaker
Brist på kunskap och utbildning 
Tidsbrist

Konsekvensbeskrivning
Rättsosäkert, ej överklagningsbara beslut
Höga kostnader

6 Säkerställa att 
vanligt 
förekommande 
beslut 
dokumenteras på 
rätt sätt.

Utbildning av chefer inom delegering
Genomgång av rutiner för delegeringsbeslut

3.3 Verksamhet

Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Hantering av 
privata medel

Brukares privata medel försvinner under pågående insats 
Bakomliggande orsaker

12 Flera olika rutiner i 
olika delar av 

Varje verksamhetsområde ansvarar för att rutiner finns 
och används av medarbetarna.
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Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Oklara, diffusa rutiner för hur privata medel ska hanteras i 
verksamheterna

Konsekvensbeskrivning
Medborgares förtroende och tillit till kommunens utförande av 
tjänst kan drabbas negativt. Enskilda medarbetare och 
arbetsgrupper riskerar att utpekas som ansvariga för att 
privata medel försvinner. Kommunen riskerar negativ publicitet 
och negativ tillit. Omfattande merarbete med utredning av 
händelser

organisationen
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4 Granskning

4.1 Ekonomi

Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Debitering av kundfaktura
Rutinbeskrivningar och
prislistor finns. Försystem och
Agresso är uppdaterade med
rätt kundinformation.
Kontrollering av kundorder
görs innan de skickas.

Finns rutinbeskrivning och känner alla
som fakturerar till den? Uppdateras
prislistor och kundinformation
löpande? Görs kontroller på kundorder
innan de skickas?
Finns rutinbeskrivning och känner alla
som fakturerar till den? Uppdateras
prislistor och kundinformation
löpande? Görs kontroller på kundorder
innan de skickas? Alla sektorer ska
göra stickprover på fakturor mot
underlag i form av t ex prislistor samt
om informationen på fakturorna
stämmer? Sektorerna väljer själva ut
på vilka enheter som de anser vara
störst risk och där ska stickproverna
göras. Stickprover ska väljas ut
slumpmässigt och det ska göras totalt
10 stycken per utvald enhet.

2021

Administrativa enheten har utfört internkontroll efter varje månadsskifte vid
kundfakturering/debitering. Enhetschef väljer ett debiteringsområde för granskning. Samtliga
fakturor inom det utvalda området kontrolleras av annan administratör än den som utfört
debiteringen. Internkontrollen dokumenteras tillsammans med underlaget för debiteringsfilen till
Soltak och arkiveras tillsammans med fakturajournalen. Delegering finns till administratör på
Trygghet och stöd gällande att fatta avgiftsbeslut. Delegationsordningen följs, bara administratörer
som ansvarar för att fatta avgiftsbeslut debiterar avgifter och utför internkontroll på
avgiftshandläggningen. Granskningsansvarig Ann-Charlotte Bengtsson

4.2 Kansli (Ärende- och dokumenthantering)

Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Säkerställa att vanligt
förekommande beslut
dokumenteras på rätt sätt.
Utbildning av chefer inom
delegering
Genomgång av rutiner för
delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut
Kontroll av 10 slumpmässigt utvalda
beslut (tas fram av nämndsekreterare).
Är beslutet fattat inom gällande
delegeringsordning?

2021
Granskning har genomförts genom att nämndsekreterare gått igenom 10 slumpmässigt utvalda
delegationsbeslut. Samtliga utvalda beslut är fattade av rätt delegat och inom rätt lagrum

Granskningsansvarig
Eva Regnell
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4.3 Verksamhet

Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Flera olika rutiner i olika delar
av organisationen Varje
verksamhetsområde ansvarar
för att rutiner finns och
används av medarbetarna.

Kartläggning
Kartläggning av befintliga rutiner för
hantering av privata medel.
Redovisa antal, var i organisationen
och om rutinen används.

2021
Kartläggningen visar att ett flertal rutiner finns för olika verksamheter. Inom vård och
omsorgsboende har en ny rutin tagits fram som kan vara grunden i en gemensam rutin för hela
sektorn. Uppdrag att ta fram en gemensam rutin har tagits av sektorledningen.

Granskningsansvarig
Lena Arnfelt
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5 Beslutade åtgärder från föregående år

5.1 Verksamhet

5.1.1 Hantering av privata medel

Risk Kontroll-moment Granskning

Brukares privata medel försvinner under pågående insats Flera olika rutiner i olika delar av organisationen Kartläggning  Slutdatum
2021-06-30

5.1.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Gemensam rutin för
hantering av privata
medel

Beskrivning av åtgärd
Arbetet med kartläggning av befintliga rutiner är påbörjad under
2020 men ej avslutad pga pandemi. Arbetet med att skapa en
gemensam rutin och implementera den kommer att återupptas
under 2021

Önskad effekt
En rutin för hela sektorn som är känd och följbar

En gemensam rutin för hantering av privata medel
ska tas fram. Målsättningen är att den ska vara på
plats 2021-09-30. Arbetet är försenat och beräknas
nu vara klart innan årsskiftet 2021/22

2021-12-31
Lena Arnfelt, Bodil
Ekstrand

5.2 Kommentar till åtgärder från föregående år

Åtgärden att ta fram en gemensam rutin för hantering av anhörigas medel har dragit ut på tiden. Kartläggningen visar att flera verksamheter har olika
rutiner. Arbetet med att formulera en gemensam rutin som fungerar för alla har tagit mer tid än beräknat.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna, med medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert.
Därmed är målet med vår interna kontroll att kommunens verksamheter ska uppnå
§ Att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs
§ Att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
§ Att eliminera och upptäcka allvarliga fel och brister
§ Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
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2 Intern kontrollplan
En plan för intern kontroll ska upprättas årligen. Genom riskanalys tydliggörs vad som kan komma att påverka verksamheten.
Att inom ramen för en intern kontrollplan granska alla rutiner och system inom organisationen skulle ta mycket tid och resurser i anspråk, därför måste 
vissa kontrollmoment väljas ut för granskning. För att kunna välja ut dessa ska en risk- och väsentlighetsanalys årligen tas fram av respektive sektor 
och staben.
Risker kan beskrivas som oönskade händelser, till exempel fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Analysen innebär att värdera sannolikheten för 
att det händer och hur allvarligt det är om det händer (väsentlighetsgrad). Väsentlighetsgraden värderar de ekonomiska, politiska, mänskliga eller 
verksamhetsmässiga konsekvenser, för nämnden eller för den enskilde, som kan uppstå.

2.1 Processen i Kungälvs kommun
Arbetet med intern kontroll genomförs i flera steg.
Planera
1. Val av processer för riskanalys
2. Genomför riskanalys och identifiera kontrollmoment som är kopplade till risker
3. Ta fram och föreslå lämpliga granskningar att genomföra under året
4. Dokumentera och sammanställ resultat av arbetet i en intern kontrollplan
Följ upp planen
1. Genomför granskningar enligt instruktioner i planen och dokumentera resultatet i KIKA (Stratsys)
2. Eventuellt föreslå åtgärder med anledningen av avvikelser vid granskningen
3 Dokumentera och sammanställ resultatet i en intern kontrollrapport
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Förklaring av begrepp
Risk: möjligheterna för negativa händelser att inträffa.
Riskbedömning: sannolikheten för att risken ska inträffa och hur allvarlig konsekvensen är. Resultatet av riskbedömningen ger ett riskvärde.
Kontrollmoment: säkerställer att en viktig risk inte faller ut. Kontrollmoment ska omfatta en beskrivning av vad som skall göras. Den behöver vara så 
tydligt att både den som ska utföra kontrollmomentet och den som eventuellt ska granska utförandet kan förstå vad som skall vara gjort. Ett 
kontrollmoment ska vara dokumenterat, t.ex. genom en underskrift eller beslut. Exempel på kontrollmoment är attest av faktura eller instruktioner i 
form av policys/rutiner/processer efterlevs.
Granskning: en systematisk process för att utvärdera och säkerställa att kontrollmomenten fungerar. Granskningen kan liknas vid revision och 
genomförs antingen av interna personer som inte jobbar med processen eller av externa granskare.
Åtgärd: är en tidsbestämd insats som syftar till att rätta till avvikelser i verksamheten i samband med granskning eller vid riskbedömning. Åtgärder 
kan också behöva genomföras efter synpunkter eller klagomål.
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3 Utvalda områden och processer för riskanalys

3.1 Ekonomi

Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Debitering 
(kundfakturering)

Avgifter och/eller övrig fakturering debiteras fel, dvs att det blir 
fel belopp på fakturor. Riskbedömning på sektornivå. 
Bakomliggande orsaker
Felaktiga fakturaunderlag. Bristfälliga/otydliga rutiner. Brist på 
kunskap

Konsekvensbeskrivning
Kommunen får felaktiga intäkter

9 Debitering av 
kundfaktura

Rutinbeskrivningar och prislistor finns. Försystem och 
Agresso är uppdaterade med rätt kundinformation. 
Kontrollering av kundorder görs innan de skickas.

Tidredovisning i 
projekt

Felaktig resursredovisning, felaktiga faktureringsunderlag 
Bakomliggande orsaker
Otydliga rutiner, brist på information, handhavandeproblem, 
brist på uppföljning m.m.

Konsekvensbeskrivning
Felaktiga intäkter, felaktiga beslutsunderlag bristande 
information om budgetföljsamhet, bristfälliga underlag för 
kostnadskalkyler framåt, bristfälligt underlag i resursfördelning 
och bedömningar av behov av externa resurser, 
förtroendeskada

9 Tidredovisning i 
projekt

Korrekt rutinbeskrivning finns, rutin för uppdateringar 
finns,   kunskap om hur och varför tidredovisning i 
projekt görs finns hos medarbetarna, uppföljning (även 
mot planerad tid) görs

Avgiftsberäkning 
timpris

Felaktiga avgiftsnivåer Bakomliggande orsaker
Otillräcklig uppdatering, förändrade beräkningsmodeller, 
förändringar i kostnadsmassa, förändringar i ekonomisk 
redovisning mm

Konsekvensbeskrivning
Felaktiga intäkter, bristande kostnadstäckning, åsidosättande 
av självkostnadsprincipen, förtroendeskada

9 Dokumentation av 
beräkningar samt 
rutin för översyn av 
beräkningarna.

Dokumentation av beräkningar samt rutin för översyn av 
beräkningarna.
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3.2 Verksamhet

Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Måltidsservering Allergisk reaktion Bakomliggande orsaker
Okunskap, Fel information, fel ingredienser,

Konsekvensbeskrivning
Fara för liv

12 Rutin för 
produktion, 
leverans och 
servering av 
specialkost samt 
uppföljning vid 
eventuell incident.

Nytt kapitel i egenkontrollprogrammet innehåller rutin att 
all personal ska ha kunskap om allergena ämnen i all 
mat som serveras. Informationen sprids på dagliga 
morgonmöten där all personal samlas.

Rutin följs ej av extern entreprenör som arbetar i kommunens 
lokaler. Bakomliggande orsaker
Rutinerade hantverkare som underskattar riskerna

Konsekvensbeskrivning
Svåra personskador/dödsfall

12 Skriftlig arbetsorder 
till entreprenör.

Skriftlig arbetsorder ska innehålla arbetsmomentets 
risker och förutsättningar samt ska skrivas på av 
entreprenören innan arbetet startas.

Kemikaliehantering

Exponering av kemikalier Bakomliggande orsaker
Avsaknad av lista på de kemikalier som används i 
verksamheten samt tillhörande skyddsdatablad och tillhörande 
riskanalys.
Kunskapsbrist.

Konsekvensbeskrivning
Personskada

12 Samlad 
dokumentation på 
plats

Samlad dokumentation om vilka kemikalier som 
används i verksamheten samt tillhörande 
skyddsdatablad och tillhörande riskanalys.

Besiktning av drift 
och underhåll av 
lokaler

Besiktning av drift och underhåll av fastigheter. 
Genomförs 2 gånger om året genom syn av 2-3 objekt i 
en kommundel. 
Besiktningen leds av fastighetschef som också utser 
kommundel och objekt. Deltagande funktioner är 
planerat underhåll, akut underhåll, drift och lokalvård.

Kontroll av lokaler 
och anläggningar

Brister i driftrondering Bakomliggande orsaker
Okunskap, otydlig rutin, otydlig uppföljning.

Konsekvensbeskrivning
Ökat akut underhåll. Ökade risker för skador. Uppfyller ej 
myndighetskrav.

9

Fastighetsförvaltare 
på fastighet har 
stående uppföljning 
med 
fastighetsskötarna.

Fastighetsförvaltare har uppföljning med 
fastighetsskötarna för varje objekt. Uppföljning görs 
minst kvartalsvis eller mer vid behov. Uppföljningen 
görs med hjälp av rutin/protokoll och dokumenteras i 
Sharepoint.
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Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Kontroll av 
ronderingslistor -
 Fastighet

Fel hittas inte vid fastighetsrondering Bakomliggande 
orsaker
Tidsbrist och styrning

Konsekvensbeskrivning
Avhjälpts inte, allvarliga risker för brukare

12 Kundbesök Förvaltare utför kundbesök för att kontrollera att 
ronderingsaktiviteter är utförda, aktiviteten är utförd och 
noterad i Nilex

Beställning till 
entreprenör, 
felavhjälpande 
underhåll

Beställning till entreprenör blir inte utförd eller dålig 
uppföljning/besiktning Bakomliggande orsaker
Tidsbrist och styrning

Konsekvensbeskrivning
Skador på brukare och byggnad vid utebliven kontroll

12 Ansvarsfördelning Förvaltare beställer alla arbeten och kontrollerar alla 
arbeten.

Lokalvård Dålig kvalitet på genomförd städning Bakomliggande 
orsaker
Okunskap, dåliga instruktioner, slarv, fel krav i upphandling

Konsekvensbeskrivning
Otrivsel, minskad trygghetskänsla, ökad risk för ohälsa och 
allergier, dålig valuta för pengarna

6 Kvalitetskontroll 
städ

Lokalvården utför kvalitetskontroll av städ utifrån 
checklista. Kontrollen sker både för intern och extern 
lokalvård. Både föranmälda och oanmälda kontroller 
sker. Schema för kontroller finns i Nilex.

3.3 Styrning och ledning

Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Projektmodellen Avtal undertecknas i felaktig instans som inte har erforderligt 
mandat enligt gällande delegationsordning. Bakomliggande 
orsaker
Kunskaps- och tidsbrist

Konsekvensbeskrivning
Avtal saknar juridisk giltighet
Tidsförluster
Skadestånd

8 Delegationsordning 
samt rutin för 
tollgate-beslut

Styrgrupper inom Portfölj Tillväxt kvalitetssäkrar innan 
Tollgate-beslut att delegationsordning efterföljs i projekt. 
När Tollgate-beslut fattas tilldelas projektledaren 
mandat (inom gällande investeringsram) att initiera 
upphandling av projektering, entreprenad samt 
undertecknade av avtal.
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Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Detaljplaneprocess
en

Rättssäkerhet, effektivitet Bakomliggande orsaker
Kompetensförsörjning, personalomsättning, brister i rutiner, 
brister i samordnat löpande kvalitetsarbete

Konsekvensbeskrivning
Påverkan på handläggningstider, rättssäkerhet, 
resursfördelning, behov av externa resurser

8 Organisatoriska 
förutsättningar för 
detaljplaneprocess
en

Kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsplan 
finns, rutiner inkl mallar finns och dessa ses 
kontinuerligt över av medarbetargrupp med bl a djup 
PBL-kunskap och sprids kontinuerligt till samtliga 
planhandläggare.
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4 Granskning

4.1 Ekonomi

Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Debitering av kundfaktura
Rutinbeskrivningar och
prislistor finns. Försystem och
Agresso är uppdaterade med
rätt kundinformation.
Kontrollering av kundorder
görs innan de skickas.

Finns rutinbeskrivning och känner alla
som fakturerar till den? Uppdateras
prislistor och kundinformation
löpande? Görs kontroller på kundorder
innan de skickas?
Finns rutinbeskrivning och känner alla
som fakturerar till den? Uppdateras
prislistor och kundinformation
löpande? Görs kontroller på kundorder
innan de skickas? Alla sektorer ska
göra stickprover på fakturor mot
underlag i form av t ex prislistor samt
om informationen på fakturorna
stämmer? Sektorerna väljer själva ut
på vilka enheter som de anser vara
störst risk och där ska stickproverna
göras. Stickprover ska väljas ut
slumpmässigt och det ska göras totalt
10 per utvald enhet.

2021

Ledningen för SoU beslutade att faktureringsgranskningen 2021 ska utföras på
hamnverksamhetens småbåtshamnplatser.

10 fakturor har tagits fram av ekonomienheten och granskning har skett genom jämförelse mellan
fakturerat belopp, underlag från försystem samt prislista. Rutinbeskrivningar saknas men inga
avvikelser har hittats i själva faktureringen, granskningen avslutas därmed med godkänt.

Förbättringsåtgärder kommer att vidtas inom ordinarie verksamhet och följs inte upp i intern
kontrollplan 2022.

Granskningsansvarig
Anna Hedlin

Dokumentation av
beräkningar samt rutin för
översyn av beräkningarna.
Dokumentation av
beräkningar samt rutin för
översyn av beräkningarna.

Kontrollera dokumentationen och rutin
för översyn.
Kontrollera dokumentationen och rutin
för översyn och att förutsättningarna
för gällande beräkning är aktuella.

2021

Avgiften har beräknats utifrån SKR:S rekommendationer och mall för beräkning. Lönekostnader
med påslag för indirekta kostnader tillämpas. Plan och rutin för revidering är inte beslutad men
under 2021 har ett revideringsarbete påbörjats utifrån att ny mall och rekommendationer kommit
från SKR. Avsikten är att lämna förslag, inklusive reviderings-/indexeringsplan, för beslut under
hösten 2022. Därmed avslutas granskningen med godkänt.

Granskningsansvarig
Anette Fredriksson, Anders Holm, Anna Hedlin, Fredric Norrå
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Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Tidredovisning i projekt
Korrekt rutinbeskrivning finns,
rutin för uppdateringar finns,
kunskap om hur och varför
tidredovisning i projekt görs
finns hos medarbetarna,
uppföljning (även mot
planerad tid) görs

Tidredovisning i projekt
Finns rutinbeskrivning och känner alla
som tidsredovisar till den? Fråga minst
10 medarbetare som medverkar i
projekt. Granska tidredovisningen i två
projekt bl a utifrån
kostnadsfördelningen över projektets
livslängd.

2021

Granskningen visar att medarbetarna har kännedom om att tid i projekt ska redovisas i systemet
Unit4 och att det görs. Granskningen avslutas därmed med godkänt.

Däremot saknas tydliga rutinbeskrivningar som omfattar kodplan och (enhetliga) principer för vilken
tid som ska redovisas, vilket efterfrågas. Information om tidredovisning överförs från chef till
medarbetare muntligt eller från projektledare/planarkitekt. Handhavandet i Unit 4 fungerar men
funktionaliteten i Unit4 kan förbättras. Genomgång av systemförvaltare/ekonomiadm någon gång
per år efterfrågas. Två projekt har granskats utifrån tid/kostnadsfördelning över tid (perioden
202101-202104). I det ena projektet redovisades 37% av tiden med eftersläpning och i det andra
projektet var motsvarande andel 66%, det innebär att även kostnaderna för tiden i projektet
redovisas med eftersläpning - något som man måste beakta i uppföljning mot
budget/plankostnadsavtal, periodiseringar och de prognoser som görs. Förbättringspotential finns
men i huvudsak fungerar tidredovisningen, därmed avslutas granskningen med godkänt.

Förbättringsåtgärder kommer att vidtas inom ordinarie verksamhet och följs inte upp i intern
kontrollplan 2022.
Granskningsansvarig
Anders Holm, Anna Hedlin, Fredric Norrå

4.2 Verksamhet

Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Ansvarsfördelning Förvaltare
beställer alla arbeten och
kontrollerar alla arbeten.

Kvalitetskontroll av felavhjälpande
underhåll
Stickkontroller mot fakturor av
enhetschef 10 st.
Har entreprenörer genomfört arbetet?
Har kvaliteten på arbetet besiktigats
eller kontrollerats?
För godkänt krävs 100% rätt

2021

Kontrollmomentet har förändrats och kan därför inte granskas.

Från och med mars 2021 beställs felavhjälpande åtgärder under 10 000 kr av fastighetsskötare
och drifttekniker. Det innebär en bättre kontroll eftersom beställningar och besiktning sköts av
personal fastighetsskötare som är ute på plats. Mindre risk för fel då samma person beställer, följer
upp och mottagningsattesterar fakturan.

Kontroll och besiktning sker löpande och vid felaktigheter behåller vi fakturan och begär in kredit.
Granskningsansvarig
Susanne Claesson

Kundbesök Förvaltare utför
kundbesök för att kontrollera
att ronderingsaktiviteter är
utförda, aktiviteten är utförd
och noterad i Nilex

Dokumentation av rondering i Nilex
Genomför stickprov med enhetschef
och förvaltare på 10 objekt i Nilex.
Är ronderingsaktiviteter
dokumenterade och på rätt sätt?
För godkänt: 100% rätt dokumenterat.

2021

Fastighetsadministratören följer månadsvis upp att ronderingarna utförs. Dokumentation av
uppföljningen sker i samband med veckomöte med fastighetsförvaltare.

Ronderingar sker utifrån fastighetsägaransvaret, inte kundbehovet. Kundbesök är därför inte rätt
metod att följa upp om ronderingarna utförs eller ej.

Kontrollmomentet felaktigt beskrivet. Denna uppföljningsrutin behöver uppdateras.
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Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Granskningsansvarig
Susanne Claesson

Antal genomförda kvalitetskontroller
Antal genomförda kvalitetskontroller
mäts mot antal avtalade
kvalitetskontroller. Mätning sker på
intern lokalvård och på externa
leverantörer lokalvård. Mätning sker
terminsvis. Rapportering i
kvalitetssystem för lokalvård Nilex.
Godkänd nivå är 90% genomförande
av antal avtalade kvalitetskontroller.

2021
Under våren har 147 st kontroller genomförts medan avtalat antal kontroller var 226 st. Det
motsvarar en andel genomförda kontroller på 65%. För godkänt krävs 90%. På grund av pandemin
har många kontroller inte kunnat genomföras då det inte varit lämpligt att besöka verksamheterna.
Granskningen flyttas vidare till intern kontrollplan 2022.

Resultatet av de granskningar som genomförts bedöms som godkänt. Bedömningsskalan är 1-3.
3: 134 st.(godkända)
2: 10 st. (Kan förbättras)
1: 3 st. (Underkänt)
Granskningsansvarig
Anneli Thronsen

Kvalitetskontroll städ
Lokalvården utför
kvalitetskontroll av städ
utifrån checklista. Kontrollen
sker både för intern och
extern lokalvård. Både
föranmälda och oanmälda
kontroller sker. Schema för
kontroller finns i Nilex.

Andel godkända kvalitetskontroller
Andel i procent godkända kvalitets-
kontroller av samtliga avtalade
kvalitetskontroller som genomförs
både inom egen intern leverans av
lokalvård och på externa leveranser
lokalvård. Mätning sker terminsvis.
Godkänd kvalitetsnivå är 90%.
Rapportering sker i kvalitetssystem för
lokalvård i NILEX.

2021

Antal genomförda kontroller är 147 st. varav godkända är 134. Det motsvarar en andel på 98%
godkända kontroller. För godkänt krävs 90% godkända kontroller vilket innebär ett godkänt
resultat.

Se underlag i bifogad fil.

Granskningsansvarig
Anneli Thronsen

Rutin för produktion, leverans
och servering av specialkost
samt uppföljning vid eventuell
incident. Nytt kapitel i
egenkontrollprogrammet
innehåller rutin att all
personal ska ha kunskap om
allergena ämnen i all mat
som serveras. Informationen
sprids på dagliga
morgonmöten där all personal
samlas.

Allergener och specialkosthantering
Har samtlig personal rätt kunskap om
Allergener och specialkosthantering.
Stickprov inom våra verksamheter kök.
Granskning görs på 7st enheter inom
måltidsservice. Vi besöker enheterna
fysisk, mätmetod intervju.

2021
Enkäter har skickats digitalt till ett urval på nio personer av kökspersonalen inom förskola,
mottagningskök skola, tillagningskök skola samt gymnasiet. Enkätsvaren visar 10 svar vilket beror
på att en person svarat två gånger.

Resultatet visar att rutinen fungerar väl. Mottagningskontroll görs korrekt och översiktslista för
specialkost finns tillgänglig i varje kök. Separat förvaring och märkning fungerar bra. I vissa fall
sker förvaring i samma kylskåp men separerat på olika hyllor.

Incidentrapportering sker internt i sharepoint, utöver den rapporteringen som sker i KIA. Det görs
för att få en överblick över alla incidenter och skapa en lärandeprocess. Två personer rapporterar
att de inte har kunskap om incidentrapportering men det har heller inte varit aktuellt. Ytterligare
genomgång av incidentrapportering i rutin för specialkosthantering behövs därför. Detta genomförs
på APT under året.

Överlag är kunskapen och hanteringen av specialkost god och granskningen bedöms som
godkänd.

Granskningsansvarig
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Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Anneli Thronsen

Kontrollera efterlevnad av rutin för
specialkost.
Inväntar ny rutin

2021
Granskningen ej godkänd 2020 och därför förlängd till 2021. Åtgärder att ta fram nya rutiner för
specialkosthantering och allergener till 2021 är genomförda.

Ny rutin för specialkost är framtagen tillsammans med personal och är implementerad i
verksamheten. Ytterligare granskning bedöms ej behövas under 2022.

Granskning av rutin för allergener under 2021 är genomförd med gott resultat. Se följande
granskning av efterlevnad av rutin för allergener.
Granskningsansvarig
Anneli Thronsen

Granska att all personal i köket vet
vilka allergener maten innehåller
Kontroll på plats i kök under
förmiddagen. Enhetschef gör
stickkontroll. 1 kontroll per kök under
vårterminen. Gäller både tillagningskök
och mottagningskök.

2021

Ny rutin om allergener framtagen.

Skyltar uppsatta i köken för att upplysa om de vanligaste allergenerna. Matgästerna uppmanas vid
serveringen att ta kontakt och fråga om matens innehåll. Skyltar vid serveringen med information
om dagens måltider och vad de innehåller.

Vid utlämning av matlådor finns information om matens innehåll. Matlådorna har erbjudits vid
distansundervisning.

Genomgång varje morgon för att stämma av allergener i dagens måltider och uppdatera
information.

Granskning gjord via digital enkät med frågor om kunskap kring allergener. Granskningen visade
ett gott resultat och bedöms som godkänd. Se bifogat underlag.
Granskningsansvarig
Anneli Thronsen

Samlad dokumentation på
plats Samlad dokumentation
om vilka kemikalier som
används i verksamheten samt
tillhörande skyddsdatablad
och tillhörande riskanalys.

Finns samlad dokumentation om
kemikaliehantering?
Granskning av dokumentationen
två ggr per år av enhetschef och
verksamhetschef.

2021
Granskning genomfördes under vecka 32 av enhetschef för fritidsanläggningar.
Kemikalieförteckningen är komplett och stämmer överens med innehållet i kemikalieförråden.
Kemikalieförteckning med tillhörande skyddsdatablad och riskanalys finns samlat i enhetens
sharepointrum.
Granskningsansvarig
Jan Eklund

Skriftlig arbetsorder till
entreprenör. Skriftlig
arbetsorder ska innehålla
arbetsmomentets risker och
förutsättningar samt ska
skrivas på av entreprenören

Finns skriftlig arbetsorder?
Platsbesök av enhetschef eller
verksamhetschef under tre tillfällen per
år för att säkerställa att rutinen följs.

2021

Granskning av skriftliga arbetsordrar är utförd utan anmärkning. Platsbesök har inte kunnat
genomföras med anledning av pandemin.

Granskningen kommer att genomförs även under 2022 med platsbesök.
Granskningsansvarig
Jan Eklund
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Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

innan arbetet startas.

Besiktning av drift och
underhåll av lokaler
Besiktning av drift och
underhåll av fastigheter.
Genomförs 2 gånger om året
genom syn av 2-3 objekt i en
kommundel.
Besiktningen leds av
fastighetschef som också
utser kommundel och objekt.
Deltagande funktioner är
planerat underhåll, akut
underhåll, drift och lokalvård.

Kontrollera att besiktning är gjord.
Kontrollera att vårens besiktning är
genomförd. Besiktningen leds av
fastighetschef som också utser
kommundel och objekt. Deltagande
funktioner är planerat underhåll, akut
underhåll, drift och lokalvård.

2021

Ej genomförd under 2021 med hänsyn till pandemirestriktioner och omorganisation.

Granskningsansvarig
Pernilla Esping, Susanne Claesson

Fastighetsförvaltare på
fastighet har stående
uppföljning med
fastighetsskötarna.
Fastighetsförvaltare har
uppföljning med
fastighetsskötarna för varje
objekt. Uppföljning görs minst
kvartalsvis eller mer vid
behov. Uppföljningen görs
med hjälp av rutin/protokoll
och dokumenteras i
Sharepoint.

Granska fastighets egenkontroll
Granska att kontroller följer plan och är
utförda. Se plan och uppföljning i
Sharepoint. Granskning görs efter
halvårsskiftet 2020. Minst 2
dokumenterade avstämningar per
objekt ska finnas dokumenterade.

2021

Kontrollmomentet genomförs inte enligt beskrivning och därför har ingen granskning gjorts.

Granskningsansvarig
Susanne Claesson

Verksamhetsområdet Lokaler och anläggningar, där flera av kontrollmomenten ligger, har under senaste två åren genomgått organisationsförändringar
och chefsbyten vilket gjort att kontrollmomenten i några av fallen blivit inaktuella. Åtgärder har tagits fram för genomförande 2021 eller 2022 för att
uppdatera kontrollmomenten och göra nya riskbedömningar.
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4.3 Styrning och ledning

Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Delegationsordning samt rutin
för tollgate-beslut Styrgrupper
inom Portfölj Tillväxt
kvalitetssäkrar innan Tollgate-
beslut att delegationsordning
efterföljs i projekt.
När Tollgate-beslut fattas
tilldelas projektledaren
mandat (inom gällande
investeringsram) att initiera
upphandling av projektering,
entreprenad samt
undertecknade av avtal.

Har beslut fattats enligt gällande
delegationsordning
10 beslut väljs ut genom stickprov.
Efterlevs rutin, har rätt person skrivit
under avtalet?

2021

Granskning har gjorts av elva kontrakt. Resultatet visar att rätt person har skrivit under kontrakten
enligt delegation eller startbeslut i KS och KF men i tre fall saknas hänvisning till
delegeringsordning och i ett fall är hänvisningen felaktig, där ska det istället för delegationspunkt
hänvisas till startbeslut i KF i samband med beslut om Budget och Investeringsplan. Se bifogad fil
för detaljerat resultat.

Under året har rutinerna förbättrats och bristerna har åtgärdats. Rutinen innebär att hänvisning till
delegeringsbeslut eller startbesked ska infogas vid underskrift av kontrakt.

Granskningen flyttas till 2022 för att följa upp att de förbättrade rutinerna följs och rätt hänvisning
görs vid kontraktsskrivning.

Granskningsansvarig
Pernilla Esping

Organisatoriska
förutsättningar för
detaljplaneprocessen
Kompetensförsörjnings- och
kompetensutvecklingsplan
finns, rutiner inkl mallar finns
och dessa ses kontinuerligt
över av medarbetargrupp
med bl a djup PBL-kunskap
och sprids kontinuerligt till
samtliga planhandläggare.

Inventering och kontroll av
organisatoriska förutsättningar
Kontrollera att kompetensförsörjnings-
och kompetensutvecklingsplan finns
och är uppdaterade, rutiner inkl mallar
finns och dessa ses kontinuerligt över
av medarbetargrupp med bland annat
djup PBL-kunskap och kunskap sprids
kontinuerligt till samtliga
planhandläggare med mera.

2021
Under 2021 har fokus för detta legat på att kartlägga kompetensutvecklingsbehov i gruppen som
grund för en kompetensutvecklingsplan. Under året har även resurser avsatts för kollegial
utvecklingsgrupp som har till uppgift att kartlägga och kvalitetssäkra detaljplaneprocessen bl a
genom utformning av relevant och lättillgängligt processtöd i form av checklistor och mallar.
Gruppen har även ett särskilt ansvar för aktualitetsarbete samt informationsspridning till övriga
intressenter, samt att fördela t.ex. aktualiseringsuppgifter inom hela handläggargruppen. Denna
modell för kontinuerlig kvalitetssäkring kommer att behållas framåt även om omfattningen minskas
när det initiala arbetet är klart och går in i en underhållsfas. Tanken är att delaktighet i gruppen
roterar. Utöver detta sprids och delas information och kunskap löpande bl a via veckovisa
detaljplanemöten samt via nyhetsbrev från bl a Boverket, länsstyrelsen m.m. Granskningen
avslutas med godkänt.

Granskningsansvarig
Anders Holm, Fredric Norrå, Ida Brogren
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5 Förslag på åtgärder
Med anledning av resultat av årets granskningar föreslås följande åtgärder

5.1 Verksamhet

5.1.1 Måltidsservering

Risk Kontroll-moment Granskning

Allergisk reaktion Rutin för produktion, leverans och servering av
specialkost samt uppföljning vid eventuell incident.

5.1.2 Kemikaliehantering

Risk Kontroll-moment Granskning

Rutin följs ej av extern entreprenör som arbetar i
kommunens lokaler.

Skriftlig arbetsorder till entreprenör. Finns skriftlig arbetsorder?

5.1.2.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Flytta granskning
av platsbesök från 2021
till 2022.

Beskrivning av åtgärd
Granskningen flyttas från 2021 till 2022 på grund av pandemin.

Granskning av platsbesök är flyttad till intern
kontrollplan 2022.

2022-01-01
Jan Eklund

5.1.3 Kontroll av lokaler och anläggningar

Risk Kontroll-moment Granskning

Besiktning av drift och underhåll av lokaler Kontrollera att besiktning är gjord.Brister i driftrondering

Fastighetsförvaltare på fastighet har stående uppföljning
med fastighetsskötarna.

Granska fastighets egenkontroll
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5.1.3.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Ta fram aktuell
rutinbeskrivning

Beskrivning av åtgärd
Efter omorganisation och pandemi har förutsättningarna
förändrats. Kontrollmomentet omformuleras till kontrollplan 2023 i
form av lämplig rutinbeskrivning. Ny riskbedömning görs till plan
2023.

2022-06-30
Susanne Claesson

Ta fram ny beskrivning
av kontrollmoment.

Ny beskrivning av kontrollmoment framtagen och ny
granskning görs 2022.

2021-12-31
Susanne Claesson

5.1.4 Beställning till entreprenör, felavhjälpande underhåll

Risk Kontroll-moment Granskning

Beställning till entreprenör blir inte utförd eller dålig
uppföljning/besiktning

Ansvarsfördelning Kvalitetskontroll av felavhjälpande underhåll

5.1.4.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Gör ny riskbedömning till
kontrollplan 2022 utifrån
ny rutin för kontroll och
besiktning av
genomförda arbeten.

En ny riskbedömning visar låg risk och ingen
granskning kommer ske under 2022.

2022-01-01
Susanne Claesson
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5.1.5 Lokalvård

Risk Kontroll-moment Granskning

Dålig kvalitet på genomförd städning Kvalitetskontroll städ Antal genomförda kvalitetskontroller

5.1.5.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Granskningen flyttas till
2022

Beskrivning av åtgärd
Restriktioner i tillträde till verksamheterna under 2021 pga
pandemin gör att granskningen flyttas till 2022.

Granskningen är flyttad till 2022. 2022-01-01
Andreas Forsner

5.2 Styrning och ledning

5.2.1 Projektmodellen

Risk Kontroll-moment Granskning

Avtal undertecknas i felaktig instans som inte har
erforderligt mandat enligt gällande delegationsordning.

Delegationsordning samt rutin för tollgate-beslut Har beslut fattats enligt gällande delegationsordning

5.2.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Flytta granskning till
2022.

Granskning görs även 2022. 2022-01-01
Amanda Staf
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6 Beslutade åtgärder från föregående år

6.1 Verksamhet

6.1.1 Måltidsservering

Risk Kontroll-moment Granskning

Allergisk reaktion Rutin för produktion, leverans och servering av
specialkost samt uppföljning vid eventuell incident.

Kontrollera efterlevnad av rutin för specialkost.
Slutdatum2020-09-30

6.1.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Upprätta ny rutin för
specialkosthantering

Beskrivning av åtgärd
Arbeta fram en tydlig enkel rutin med beskrivning hantering
specialkoster. Rutinen skall vara gemensam för samtliga kök
måltidsservice. Rutinen innehåller också en tydlig informationsdel
om hur, var och på vilket sätt anmälan skall göras om en incident
inträffar vid servering /hantering specialkost.

Önskad effekt
Tydlig rutin som bidrar till ökad trygg och säker hantering av
speciakoster. Minskning av antal inträffade incidenter. Säkerställa
inrapportering av inträffad händelse.

Ny rutin för specialkosthantering är upprättad.
Dokumenterat i Sharepoint. Personal har varit
delaktiga i framtagandet av rutinen och den har
kommunicerats med personal.

Ska kompletteras med rutin för digital hantering av
ansökan om specialkost.

2021-03-31
Anneli Thronsen

Ny rutin allergener Beskrivning av åtgärd
För att öka tryggheten både för personal som skall servera maten
och för våra gäster/kunder kommer vi att ha ett tydligt
informationsmaterial om vilka allergener som förekommer i de
maträtter som skall serveras. Den informationen skall finnas
tillgänglig vid serveringslinjen. En tydlig skylt med informationen
att fråga vår personal om vad maträtterna innehåller skall sättas
upp på lämplig placering i våra lokaler. Informationsmaterial/
blankett till personal som stöd och hjälpmedel inför daglig
genomgång av allergener kommer att arbetas fram.

Ny rutin om allergener framtagen.

Skyltar uppsatta i köken för att upplysa om de
vanligaste allergenerna. Matgästerna uppmanas vid
serveringen att ta kontakt och fråga om matens
innehåll. Skyltar vid serveringen med information om
dagens måltider och vad de innehåller.

Vid utlämning av matlådor finns information om
matens innehåll. Matlådorna har erbjudits vid
distansundervisning.

Genomgång varje morgon för att stämma av

2021-03-31
Anneli Thronsen
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 Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum 
+ Ansvarig

Önskad effekt
Att säkra upp och öka kunskapen om allergener för personal som 
skall servera måltiderna. Ökad tillgänglig information om innehåll 
allergener i maträtterna för våra matgäster.

allergener i dagens måltider och uppdatera 
information.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna, med medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert.
Därmed är målet med vår interna kontroll att kommunens verksamheter ska uppnå
§ Att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs
§ Att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
§ Att eliminera och upptäcka allvarliga fel och brister
§ Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
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2 Intern kontrollplan
En plan för intern kontroll ska upprättas årligen. Genom riskanalys tydliggörs vad som kan komma att påverka verksamheten.
Att inom ramen för en intern kontrollplan granska alla rutiner och system inom organisationen skulle ta mycket tid och resurser i anspråk, därför måste 
vissa kontrollmoment väljas ut för granskning. För att kunna välja ut dessa ska en risk- och väsentlighetsanalys årligen tas fram av respektive sektor 
och staben.
Risker kan beskrivas som oönskade händelser, till exempel fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Analysen innebär att värdera sannolikheten för 
att det händer och hur allvarligt det är om det händer (väsentlighetsgrad). Väsentlighetsgraden värderar de ekonomiska, politiska, mänskliga eller 
verksamhetsmässiga konsekvenser, för nämnden eller för den enskilde, som kan uppstå.

2.1 Processen i Kungälvs kommun
Arbetet med intern kontroll genomförs i flera steg.
Planera
1. Val av processer för riskanalys
2. Genomför riskanalys och identifiera kontrollmoment som är kopplade till risker
3. Ta fram och föreslå lämpliga granskningar att genomföra under året
4. Dokumentera och sammanställ resultat av arbetet i en intern kontrollplan
Följ upp planen
1. Genomför granskningar enligt instruktioner i planen och dokumentera resultatet i KIKA (Stratsys)
2. Eventuellt föreslå åtgärder med anledningen av avvikelser vid granskningen
3 Dokumentera och sammanställ resultatet i en intern kontrollrapport
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Förklaring av begrepp
Risk: möjligheterna för negativa händelser att inträffa.
Riskbedömning: sannolikheten för att risken ska inträffa och hur allvarlig konsekvensen är. Resultatet av riskbedömningen ger ett riskvärde.
Kontrollmoment: säkerställer att en viktig risk inte faller ut. Kontrollmoment ska omfatta en beskrivning av vad som skall göras. Den behöver vara så 
tydligt att både den som ska utföra kontrollmomentet och den som eventuellt ska granska utförandet kan förstå vad som skall vara gjort. Ett 
kontrollmoment ska vara dokumenterat, t.ex. genom en underskrift eller beslut. Exempel på kontrollmoment är attest av faktura eller instruktioner i 
form av policys/rutiner/processer efterlevs.
Granskning: en systematisk process för att utvärdera och säkerställa att kontrollmomenten fungerar. Granskningen kan liknas vid revision och 
genomförs antingen av interna personer som inte jobbar med processen eller av externa granskare.
Åtgärd: är en tidsbestämd insats som syftar till att rätta till avvikelser i verksamheten i samband med granskning eller vid riskbedömning. Åtgärder 
kan också behöva genomföras efter synpunkter eller klagomål.
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3 Utvalda områden och processer för riskanalys

3.1 Verksamhet

Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Dokumentations-
krav - elever i 
behov av särskilt 
stöd

Beslut dokumenteras inte korrekt Bakomliggande orsaker
Det finns en risk att beslut inte dokumenteras korrekt i Unikum 
och PMO

Konsekvensbeskrivning
Beslut som ska bevaras dokumenteras inte korrekt

12 Är beslutade 
processer för 
stödinsatser känd i 
grundskolan?

Granskning genom intervjuer med utvalda rektorer i 
grundskolan huruvida processen för stödinsatser och 
dokumentationskrav är kända.

Medgivande-
blankett och GDPR

Vårdnadshavares medgivande följer inte lagkrav 
Bakomliggande orsaker
Blankett som skrivs på av vårdnadshavare som medger att 
eleven får medverka på media är bristfällig och följer inte 
GDPR:s intentioner.

Konsekvensbeskrivning
Brister mot rådande lagstiftning

9 Granskning av 
blankett för 
medgivande

Granskning om blankettens utformning stämmer 
överens med aktuella bestämmelser om GDPR och 
Kulturrådets rekommendationer.
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4 Granskning

4.1 Verksamhet

Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Granskning av blankett för
medgivande Granskning om
blankettens utformning
stämmer överens med
aktuella bestämmelser om
GDPR och Kulturrådets
rekommendationer.

Granskning av blankett med
medgivande från vårdnadshavare till
kulturskolans konserter.
Granskning om blanketten lever upp till
bestämmelser utifrån GDPR och
Kulturrådets bestämmelser.

2021

Granskning av blankett med medgivande från vårdnadshavare till kulturskolans konserter har
genomförts genom att kommunens jurist har kontaktats för att se över blanketten utifrån aktuella
bestämmelser om GDPR. Kulturrådets rekommendationer har också beaktats.

Elev har alltid rätt att ta tillbaka sitt samtycke och går det att ta bort det material som eleven önskar
så gör det. Det går inte alltid att ta bort material, exempelvis är det inte alltid möjligt att dra tillbaka
en marknadsföringskampanj. I så fall meddela eleven detta och dokumentera att eleven önskat ta
bort material men att det inte varit möjligt och varför. Då kulturskolorna styrs kommunalt är det den
egna kommunens dataskyddsjurister som måste bestämma de riktlinjer och policy som respektive
kulturskola behöver förhålla sig till. Det kan skilja sig åt beroende på hur kulturskolans uppdrag
formuleras och hur lagen tolkas.

Kommunens jurist ser en risk i att kommunen inte kommer att ha kontroll på vart sändningarna
som läggs ut på Facebook tar vägen (även om de tas bort i efterhand) och är därför tveksamma till
upplägget som sådant, oavsett blankettens utformning.

Den sammanvägda bedömningen från kulturenheten är att mervärdet som det gett för elever,
familjer och kommuninvånare överväger riskerna. Detta har varit särskilt aktuellt under covid-19 då
möjligheterna varit begränsade att ta del av kulturskolans konserter.

Granskningsansvarig
Matilda Skön, Niklas Delander

Är beslutade processer för
stödinsatser känd i
grundskolan? Granskning
genom intervjuer med utvalda
rektorer i grundskolan
huruvida processen för
stödinsatser och
dokumentationskrav är
kända.

Är beslutad process känd i
grundskolan?
Intervju med utvalda rektorer i
grundskolan om de har kunskap om
beslutad process och i vilket system
som dokumenten ska dokumenteras.

2021

Innehållet i dokumentet kring stödinsatser är generellt kända och efterlevda bland de intervjuade
rektorerna (5 st) som valdes ut slumpmässigt.

Vad gäller dokumentationen i Unikum är det främst inte att rutiner är okända som kan vara hinder
utan att riktlinjerna ibland uppfattas gå längre än vad lagstiftning kräver, så som att exempelvis
fylla i bedömningar fler än 1 gång per läsår.

I arbetet med extra anpassningar Unikum visade intervjuerna att dokumentation inte alltid görs
tillfredställande. Konsekvensen av det gör att informationen om extra anpassningar inte når rektor
så snabbt. Ibland får rektor först kännedom om anpassningar när de inte fungerat och en utredning
om särskilt stöd blir aktuellt. Rektorerna har dock olika bilder över hur väl de har kännedom och det
tycks också bero på rektors ledning av elevhälsa på enheten. Brister i dokumentation verkar
handla om att användningen av Unikum där lärare inte alltid använder systemet när de reviderar
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Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig
och följer upp anpassningar, men också att system har vissa brister. Vad anpassningar på 
gruppnivå menar exempelvis en rektor att systemet inte kan fördela anpassningar till alla berörda 
lärare och att skolan därför dokumenterar och följer upp anpassningar i grupp i annat dokument.
Rektorerna upplever att ärendegång, roller och beslutssteg är tydliga och kända vad gäller särskilt 
stöd. Likaså, men med något fler som bedömer sig hålla med i "ganska hög utsträckning" på frågor 
om rektorerna upplever att de vet vad de ska göra för att säkerställa vårdnadshavares rätt att 
överklaga beslut, veta vad rektor ska dokumentera utredning om särskilt stöd och att känna sig 
säker på rutiner för att skapa, besluta och utvärdera åtgärdsprogram.

Granskningsansvarig
Catharina Bengtsson, Niklas Delander
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5 Förslag på åtgärder
Med anledning av resultat av årets granskningar föreslås följande åtgärder

5.1 Kommentar till förslag på åtgärder
Ej aktuellt.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna, med medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert.
Därmed är målet med vår interna kontroll att kommunens verksamheter ska uppnå
§ Att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs
§ Att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
§ Att eliminera och upptäcka allvarliga fel och brister
§ Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
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2 Intern kontrollplan
En plan för intern kontroll ska upprättas årligen. Genom riskanalys tydliggörs vad som kan komma att påverka verksamheten.
Att inom ramen för en intern kontrollplan granska alla rutiner och system inom organisationen skulle ta mycket tid och resurser i anspråk, därför måste 
vissa kontrollmoment väljas ut för granskning. För att kunna välja ut dessa ska en risk- och väsentlighetsanalys årligen tas fram av respektive sektor 
och staben.
Risker kan beskrivas som oönskade händelser, till exempel fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Analysen innebär att värdera sannolikheten för 
att det händer och hur allvarligt det är om det händer (väsentlighetsgrad). Väsentlighetsgraden värderar de ekonomiska, politiska, mänskliga eller 
verksamhetsmässiga konsekvenser, för nämnden eller för den enskilde, som kan uppstå.

2.1 Processen i Kungälvs kommun
Arbetet med intern kontroll genomförs i flera steg.
Planera
1. Val av processer för riskanalys
2. Genomför riskanalys och identifiera kontrollmoment som är kopplade till risker
3. Ta fram och föreslå lämpliga granskningar att genomföra under året
4. Dokumentera och sammanställ resultat av arbetet i en intern kontrollplan
Följ upp planen
1. Genomför granskningar enligt instruktioner i planen och dokumentera resultatet i KIKA (Stratsys)
2. Eventuellt föreslå åtgärder med anledningen av avvikelser vid granskningen
3 Dokumentera och sammanställ resultatet i en intern kontrollrapport
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Förklaring av begrepp
Risk: möjligheterna för negativa händelser att inträffa.
Riskbedömning: sannolikheten för att risken ska inträffa och hur allvarlig konsekvensen är. Resultatet av riskbedömningen ger ett riskvärde.
Kontrollmoment: säkerställer att en viktig risk inte faller ut. Kontrollmoment ska omfatta en beskrivning av vad som skall göras. Den behöver vara så 
tydligt att både den som ska utföra kontrollmomentet och den som eventuellt ska granska utförandet kan förstå vad som skall vara gjort. Ett 
kontrollmoment ska vara dokumenterat, t.ex. genom en underskrift eller beslut. Exempel på kontrollmoment är attest av faktura eller instruktioner i 
form av policys/rutiner/processer efterlevs.
Granskning: en systematisk process för att utvärdera och säkerställa att kontrollmomenten fungerar. Granskningen kan liknas vid revision och 
genomförs antingen av interna personer som inte jobbar med processen eller av externa granskare.
Åtgärd: är en tidsbestämd insats som syftar till att rätta till avvikelser i verksamheten i samband med granskning eller vid riskbedömning. Åtgärder 
kan också behöva genomföras efter synpunkter eller klagomål.
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3 Utvalda områden och processer för riskanalys

3.1 Ekonomi

Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Debitering 
(kundfakturering)

Avgifter och/eller övrig fakturering debiteras fel, dvs att det blir 
fel belopp på fakturor. Riskbedömning på sektornivå. 
Bakomliggande orsaker
Felaktiga fakturaunderlag. Bristfälliga/otydliga rutiner. Brist på 
kunskap.

Konsekvensbeskrivning
Kommunen får felaktiga intäkter.

Debitering av 
kundfaktura

Rutinbeskrivningar och prislistor finns. Försystem och 
Agresso är uppdaterade med rätt kundinformation. 
Kontrollering av kundorder görs innan de skickas.

Bokslut Felaktiga eller uteblivna uppbokningar Bakomliggande 
orsaker
Bristande/felaktig information/kunskap

Konsekvensbeskrivning
Missvisande resultat, till exempel får kommunen inte in de 
intäkter vi bokat upp/kostnader och/eller intäkter belastar fel 
period

9 Rutiner vid bokslut Redovisning går igenom underlag för uppbokningar 
samt avgifter som faktureras helårsvis.

Felaktig moms redovisas på boenden Bakomliggande 
orsaker
Det byts verksamhet i lokalerna, brist på information, inte 
uppdaterade underlag.

Konsekvensbeskrivning
Redovisar fel moms till Skatteverket, leder till för höga/låga 
kostnader. Kan i förlängningen innebära att vi behöver rätta 
upp momsdeklarationer bakåt i tiden.

12 Lista över boenden 
som stöd vid 
kontering

Det finns en lista över objekten och vad de används till 
som ligger till grund för kontering.

Moms

Särskilt bidrag moms återsöks inte. Bakomliggande orsaker
Bristande/felaktig information/kunskap.

Konsekvensbeskrivning
Redovisar fel moms till Skatteverket, leder till för höga 
kostnader. Kan i förlängningen innebära att vi behöver rätta 
upp momsdeklarationer bakåt i tiden.

9 Rutinbeskrivning för 
återsökning av 
moms

Rutinbeskrivning finns, stickprov på leverantörsfakturor.
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Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Ersättning för 
personalmåltider i 
samband med 
ledsagning

Kommunen får betala för måltider/fika som egentligen är en 
privat kostnad för den anställde, Bakomliggande orsaker
Bristande/felaktig information/kunskap.

Konsekvensbeskrivning
Kommunen får betala för måltider/fika som egentligen är en 
privat kostnad för den anställde, därmed högre kostnader för 
kommunen.
Skattemedel används på fel sätt. Anställda behandlas inte lika.

6 Rutinbeskrivning 
(måltid i samband 
med ledsagning)

Det finns tydliga rutiner som alla känner till.

SCB-rapportering SCB nyckeltalen är missvisande.  Vi kan inte förklara vilka 
poster som ingår i respektive nyckeltal. Bakomliggande 
orsaker
Kontering är fel, overheadkostnader fördelas felaktigt

Konsekvensbeskrivning
Förvaltningen kan dra fel slutsatser och risk att politiken fattar 
beslut på bristande underlag

6 Konteringsregler Kommun-Bas är baskontoplanen för kommuner

3.2 HR

Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Utbetalning av lön Felaktig lön betalas ut. Bakomliggande orsaker
- försent/ inte attesterade löneposter
- medarbetare lägger in avvikelsen för sent

Konsekvensbeskrivning
Medarbetare får fel lön, kan uppstå löneskuld

9 Uttag av lista på 
oattesterade poster

SOLTAK tar ut en lista på oattesterade poster ur 
personalsystemet en gång i månaden och skickar till 
HR-enheten.

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Att arbetsmiljöronder inte genomförs Bakomliggande orsaker
Bristande kunskap hos chef om systematiskt 
arbetsmiljöarbete.
Upplevd tidsbrist hos chefer

Konsekvensbeskrivning
Att risker i arbetsmiljön inte identifieras
som kan leda till tillbud eller arbetsskada.

9 Ta ut uppgift ur 
uppföljningssystem 
på genomförda 
arbetsmiljöronder

HR tar ut lista på genomförda ronder. Ronder 
genomförs vid 3 tillfällen under året. Arbetmiljömål sätts 
i januari. OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) 
genomförs i mars. Fysisk och digital rond i maj. Årlig 
uppföljning av SAM i november.
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Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Rehabiliterings-
process

I chefshandboken finns ett dokument som heter 
Rehabiliteringsprocess, alla chefer får information om 
den i chefs-utbildning.

Rehabilitering Risk att långtidssjukskrivningar fortlöper. Bakomliggande 
orsaker Kunskapsbrist, tidsbrist.

Konsekvensbeskrivning
Personalbrist, medarbetare känner sig utanför, ökade 
kostnader.

12

Mailpåminnelse om 
rehabprocess

Mailpåminnelse går ut till chef om att det finns ett 
rehabärende och då ska chefen kontakta medarbetaren 
och göra en plan för återgång till arbete.

3.3 Kansli (Ärende- och dokumenthantering)

Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Beslutsprocessen försenas Bakomliggande orsaker
Tjänsteskrivelser är försenade.

Konsekvensbeskrivning
Påverkan på kvalitet och effekt av besluten.

9 Försenade 
tjänsteskrivelser 
noteras.

Nämndsekreterarna noterar försenade tjänsteskrivelser.Politisk 
beslutsprocess

Handlingar registreras försent Bakomliggande orsaker
Tidsbrist, okunskap
Konsekvensbeskrivning
Försvårar allmänhetens insyn i ärenden och den demokratiska 
processen.

9 Kontroll av försent 
diarieförda 
handlingar

Huvudregistrator kontrollerar handlingar som är mer än 
två månader försent diarieförda.

Upphandling Risk att lagar och avtal inte följs vid inköp/upphandling. 
Bakomliggande orsaker Tidsbrist, okunskap

Konsekvensbeskrivning
Kan leda till skadestånd och brott mot Lagen om Offentlig 
Upphandling.

12 Delegationsordning 
och rutiner för 
inköp/upphandling 
finns och är kända

Delegationsordning och rutiner för upphandling/inköp 
finns och är aktuella samt kända av de anställda som 
gör inköp. Utbildningar genomförs med dem som ska 
börja göra inköp.

Delegationsordning Felaktiga delegationsbeslut. Beslut fattas inte av rätt person, 
anmäls och dokumenteras inte på rätt sätt. Riskbedömning på 
sektornivå. Bakomliggande orsaker Brist på kunskap och 
utbildning Tidsbrist

Konsekvensbeskrivning
Rättsosäkert, ej överklagningsbara beslut
Höga kostnader

12 Säkerställa att 
vanligt 
förekommande 
beslut 
dokumenteras på 
rätt sätt.

Utbildning av chefer inom delegering
Genomgång av rutiner för delegeringsbeslut
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3.4 IT

Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Samarbete 
(avtalsförhållande) 
med extern 
leverantör: Soltak 
AB

Avsaknad av tjänstekataloger och SLA. Bakomliggande 
orsaker
Leverantören SOLTAK har inte presenterat en tjänstekatalog.

Konsekvensbeskrivning
Skapar otydligheter och är mycket kostnadsdrivande.

6 Systematiskt 
dokumentera och 
eskalera till 
styrelsen, peka på 
de brister som 
kontinuerligt 
identifieras.

Fortlöpande avstämning avseende progression i arbetet 
med SLA och tjänste-kataloger.  Uppföljning av 
prioriteringslista.

Informationssäkerh
et och förvaltning 
av IT-system

Brister i IT-systemens informationssäkerhet Bakomliggande 
orsaker
I arbetet med att klassa IT-system har brister i 
informationssäkerheten identifierats.

Konsekvensbeskrivning
Bristande förtroende, ekonomisk skada, risk för dataintrång

16 Dokumentation av 
klassning

Klassning av IT-system dokumenteras i Stratsys modul 
Digframe.

Inloggning i verksamhetssystem IT hanteras inte tillräckligt 
rättssäkert. 
Bakomliggande orsaker
Tvåfaktorsinloggning saknas till system med sekretessbelagd 
information.

Konsekvensbeskrivning
Ej behörig person kommer åt sekretessbelagd information.

12 Behörigheter 
kontrolleras

För system med sekretessbelagd information kontrollera 
systemförvaltare regelbundet att användare har rätt 
behörighet.

Behörighets- och 
kontohantering

Inaktuella konton är aktiva och ej avslutade.
Bakomliggande orsaker
Ansvar för kontoavslut saknas eller är otydligt för manuellt 
skapade konton. Ex. konsulter, praktikanter, politiker
Kontohanterings-process saknas eller behöver tydliggöras.

Konsekvensbeskrivning
Konsekvens gällande IT-säkerhet är åtkomst till information 
och resurser efter ändrat uppdrag eller uppdragets 
upphörande. Kontokostnader samt licenskostnader finns kvar.

16 Kontroll av 
behörigheter och 
användarkontons 
aktualitet.

System som driftas av SOLTAK kan vi få fram en 
rapport på behörigheter och konton. System som driftas 
av övriga leverantörer kontaktas systemförvaltaren.
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3.5 Styrning och ledning

Process Risk
Risk-
värde Kontroll-moment Beskrivning

Målstyrning Mål uppnås inte Målen styr inte, Mål tolkas fel 
Bakomliggande orsaker
Kunskapsbrist både politiker och tjänstemän. 
Målformuleringen är otydligt, otydlig ledning och styrning, Fel 
prioritering av tid och resurser

Konsekvensbeskrivning
Dåligt besluts-underlag/beslut, Önskade resultat uppnås inte, 
Suboptimering, Informell styrning och ledning

6 Utbildning, 
anvisningar och 
styrdokument 
tillgängligt för rätt 
personer

Styrmodellen exempelvis dialog om SMARTA 
mål, Anvisningar för måluppföljning, Måluppföljning 
Tertial och bokslut, Utbildning chefer

Kvalitetsledningssy
stem enligt SOSFS 
2011:9

Kvalitetssystemet synliggör inte kvalitetsbrister. 
Kvalitetsparagraferna i SoL, och LSS samt god kvalitet enligt 
HSL uppnås ej.
Bakomliggande orsaker
Otillräcklig kunskap om kvalitetsledningssystemet SOSFS 
2011:9, Otillräcklig kunskap i hantering av 
verksamhetssystem, Otydlig ledning och styrning, Otillräckligt 
stöd till chefer.

Konsekvensbeskrivning
Fara för liv och hälsa, rättsosäkerhet, Verksamheten utvecklas 
inte på önskvärt sätt

9 Utbildning och 
dokumentation 
tillgänglig för rätt 
personer

Information till nya chefer, Processbeskrivning, rutin och 
dokumentsamling på intranätet, författningssamlingen 
(SOSFS 2011:9)

3.6 Kommentar till riskanalysen
Riskvärdering av risken inom område ekonomi: "Avgifter och/eller övrig fakturering debiteras fel", görs på sektornivå.
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4 Granskning

4.1 Ekonomi

Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Debitering av kundfaktura
Rutinbeskrivningar och
prislistor finns. Försystem och
Agresso är uppdaterade med
rätt kundinformation.
Kontrollering av kundorder
görs innan de skickas.

Finns rutinbeskrivning och känner alla
som fakturerar till den? Uppdateras
prislistor och kundinformation
löpande? Görs kontroller på kundorder
innan de skickas? Alla sektorer ska
göra stickprover på fakturor mot
underlag i form av till exempel prislistor
samt om informationen på fakturorna
stämmer? Sektorerna väljer själva ut
på vilka enheter som de anser vara
störst risk och där ska stickproverna
göras. Stickprover ska väljas ut
slumpmässigt och det ska göras totalt
10 per utvald enhet.

2021
Frågan är nedskickad från kommunstyrelsen till sektorerna Samhälle och utveckling samt Trygghet
och stöd och besvaras i respektive sektors rapport.

Konteringsregler Kommun-
Bas är baskontoplanen för
kommuner

Efterlevnad av konteringsregler
Stickprov kontering, kartläggning vilka
som inte har gått utbildning.
Beskriv hur stickprov och kartläggning
ska genomföras. vad krävs för godkänt
resultat.

Genomförs på förvaltningsnivå av
ekonomi- och kvalitetsenheten

2021

Samtliga nya användare av fakturaportalen erbjuds utbildning.

Stickprov på kontering har genomförts. Granskningen har utförts på koden verksamhet.

För att granska ett slumpmässigt urval av transaktioner har samtliga granskningsposter tagits ut
vid ett gemensamt bokföringsdatum. De tjugo första posterna per sektor och tio första posterna för
staben har granskats. Resultatet visar att 99 % av bokföringsposterna har konterats med rätt
verksamhetskod.

Granskningsansvarig
Annika Lindell

Lista över boenden som stöd
vid kontering Det finns en
lista över objekten och vad de
används till som ligger till
grund för kontering.

Momsredovisning på boenden
Stämma av att listan är uppdaterad
och att uppdatering sker löpande.
Stickprover utifrån listan. Genomförs
av redovisningsfunktionen på ekonomi-
och kvalitetsenheten.

2021
Ekonomienheten har gått igenom samtliga boenden i november 2020, via en lista från VO Lokaler och
anläggningar som granskades och kontrollerades att rätt avdrag gjorts för resp boende. Kontrollen är
omfattande och varje verifikat gås igenom och rättas, den görs så sent som möjligt på året eftersom så
stor del som möjligt av årets kostnader/moms ska fångas upp. Utfallet var att 322 tkr behövde rättas.

Granskningsansvarig
Christina Gunnesby
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Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Rutinbeskrivning (måltid i
samband med ledsagning)
Det finns tydliga rutiner som
alla känner till.

Rätt ersättning för personalmåltider i
samband med ledsagning
Kontrollera att det finns rutiner och att
anställda känner till dem. Stickprover
på kostnader för att se om rutinerna
efterlevs.

Beskriv hur stickproven ska
genomföras. Vad krävs för godkänt
resultat.
genomförs på förvaltningsnivå av
redovisningsfunktion.

2021

Kontroll har genomförts inom Personlig assistans, Boendestöd och Solhultsgatan (LSS). Det finns
en rutin/praxis beslutad av Socialnämnden år 2005, vilken är känd av medarbetarna. Rutinen är
dock gammal och behöver uppdateras och samordnas för alla berörda enheter. Den gamla rutinen
finns i Sharepoint.

Vid en granskning av utbetalning av ersättning för perioden januari-juni 2021 konstateras att det
utbetalda beloppet totalt uppgår till 3500 kr. Stickprov är utförda på fem utbetalningar som har
kontrollerats mot beslut i ärendena. Kontrollen visar inte på några avvikelser och granskningen
avslutas.

Granskningsansvarig  Christina Gunnesby, Eva Regnell

Rutinbeskrivning för
återsökning av moms
Rutinbeskrivning finns,
stickprov på
leverantörsfakturor.

Redovisning av moms, Särskilt bidrag
moms
Kontrollera att rutinbeskrivningen är
uppdaterad och tillräckligt omfattande.
Stickprover på leverantörsfakturor.
Genomförs av redovisningsfunktionen.

2021
Ekonomienheten gör stickprover varje månad och dokumenterar samt rättar eventuella fel innan
momsredovisning till Skatteverket görs. Därmed bedöms väsentliga fel fångas upp av kontrollen.

Granskningsansvarig  Christina Gunnesby

Rutiner vid bokslut
Redovisning går igenom
underlag för uppbokningar
samt avgifter som faktureras
helårsvis.

Stickprover på uppbokningar och
periodiseringar i samband med bokslut
Genomförs av redovisningsfunktionen
på ekonomi- och kvalitetsenheten

2021

Samtliga inlämnade underlag för uppbokning/periodisering i samband med T2-bokslutet har
granskats av redovisning, inga fel har noterats.

Granskningsansvarig  Christina Gunnesby

4.2 HR

Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Rehabiliteringsprocess I
chefshandboken finns ett
dokument som heter
Rehabiliteringsprocess, alla
chefer får information om den
i chefs-utbildning.

Intervjua chefer
Intervjua 10 chefer med
långtidssjukriven personal om de
känner till rehabiliteringsprocessen och
vilka åtgärder de har utfört för sina
långtidssjukrivna medarbetare.

2021
De flesta av cheferna som har intervjuats känner till vår rehabiliteringsprocess. Tre chefer känner
sig osäkra på processen. Även om några är osäkra på processen har de gjort åtgärder där det varit
möjligt.

Åtgärder som har utförts för långtidssjukskrivna medarbetare är bland annat upprättande av plan
för återgång i arbete, anpassningar av arbetstider, anpassningar av arbetsuppgifter, tillfälliga
omplaceringar till lättare områden, samarbete med företagshälsovården, uppföljningsmöten.

Granskningsansvarig
Ann-Charlott Backström
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Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Ta ut uppgift ur uppföljnings-
system på genomförda
arbetsmiljö-ronder HR tar ut
lista på genomförda ronder.
Ronder genomförs vid 3
tillfällen under året.
Arbetmiljömål sätts i januari.
OSA (Organisatorisk och
social arbetsmiljö) genomförs
i mars. Fysisk och digital rond
i maj. Årlig uppföljning av
SAM i november.

Granska listan över genomförda
arbetsmiljöronder
Intervjua två chefer per sektor som inte
genomfört samtliga ronder
-Har chefen kunskap om systematiskt
arbetsmiljöarbete?
-Vad är orsaken till att ronder inte
genomförs?

För godkänt krävs att första frågan
besvaras med Ja. Om nej
dokumentera svaret på fråga 2.

2021

Intervjuer har gjorts med chefer som inte genomfört samtliga ronder. Samtliga uppger sig ha
kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Som orsak till att man inte genomfört alla ronder anges att man upplever otydlighet i hur hantera
systemet för uppföljning (KIA). Upplever systemet som krångligt samt att en chef anger att
tillräckligt systemstöd inte gavs. Ronderna har istället genomförts i pappersform och kommer i
efterhand att registreras digitalt.

Granskningsansvarig
Ann-Charlott Backström

Granska lista över oattesterade
löneposter
Intervjua de 10 chefer med störst antal
oattesterade poster per tertial.

2021
Intervju har gjorts med de chefer som hade flest oattesterade poster i lönesystemet. De frågor so
m har ställts är om de upplever sig har tillräckligt med kunskaper om systemet, tid att rapportera,
ser svårigheter och om de vet vart de ska vända sig.

Majoriteten upplever att de har den grundläggande kunskapen som krävs i systemet, men
i vissa detaljfrågor behövs mer stöd.

Majoriteten upplever att tiden periodvis är knapp för att löpande hantera poster i systemet,
till exempel när lönesamtal/ uppföljningssamtal/ utvecklingssamtal genomförs.

En del chefer har ett bra stöd av sin administratör som stöttar upp i det löpande arbetet,
vilket de anser underlättar. Men flera chefer är osäkra på vart de ska vända sig för att få
stöd i frågor som rör Personec.
Granskningsansvarig  Ann-Charlott Backström, Jennie Tibom

Granskning av löneutbetalning
Rutin för stickprovskontroller är
framtagen och stickprovskontroll ska
göras av löneutbetalning för tre högre
chefer.
Begär löneunderlag från SOLTAK.
Granska att löneutbetalningen är
korrekt.

2021
Granskning av utbetald lön, övertidsersättning samt restidsersättning har gjorts genom rapport
framtagen av SOLTAK. HR-chef har granskat rapporten som avser tre anställdas löner och
ersättningar under helåret 2020. Rapporten visade att utbetalningarna var korrekta.

Granskningsansvarig  Ann-Charlott Backström

Uttag av lista på oattesterade
poster SOLTAK tar ut en lista
på oattesterade poster ur
personalsystemet en gång i
månaden och skickar till HR-
enheten.

Granskning av anställningsuppgifter
Stickprov, tre slumpvis utvalda
nyanställda. Begär uppgifter från
SOLTAK. Kontrollera att rätt uppgifter
är registrerade i personalsystemet.

2021
Granskning har gjorts avseende två nyanställda medarbetare samt en medarbetare som bytt tjänst
inom kommunen. Rapport från SOLTAK om hur anställningarna har registrerats i personalsystemet
har jämförts med de underlag som anställande chef skickat till SOLTAK. Granskningen har gjorts
av HR-chef, ingen anmärkning på registrerade uppgifter.
Granskningsansvarig  Ann-Charlott Backström
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Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Mailpåminnelse om
rehabprocess Mailpåminnelse
går ut till chef om att det finns
ett rehabärende och då ska
chefen kontakta
medarbetaren och göra en
plan för återgång till arbete.

Stickprovskontroll
Fråga 10 slumpvis utvalda chefer om
de fått mail-påminnelse om
rehabiliteringsärenden.

2021

Samtliga utav de slumpvist utvalda cheferna har fått mailpåminnelse om rehabiliteringsärenden
från Adato.

Granskningsansvarig  Ann-Charlott Backström

4.3 Kansli (Ärende- och dokumenthantering)

Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Delegationsordning och
rutiner för inköp/upphandling
finns och är kända
Delegationsordning och
rutiner för upphandling/inköp
finns och är aktuella samt
kända av de anställda som
gör inköp. Utbildningar
genomförs med dem som ska
börja göra inköp.

Avtalstrohetsgranskning
Granskning av avtalstrohet, lista tas
fram där totalt belopp per leverantör
(exkl moms) framgår och gås igenom
med avseende på hur stor andel som
upphandling/direktupphandling har
gjorts.

2021

Genomförd och rapporterad

Granskningsansvarig
Erik Lindskog

Försenade tjänsteskrivelser
noteras. Nämndsekreterarna
noterar försenade
tjänsteskrivelser.

Kontroll av antalet försenade
tjänsteskrivelser
Administrativ chef kontrollerar/stämmer
av antal försenade tjänsteskrivelser två
gånger per månad vid ordinarie
fredagsmöten.

2021

Granskning har genomförts och rapporterats till FL

Granskningsansvarig  Erik Lindskog

Kontroll av försent diarieförda
handlingar Huvudregistrator
kontrollerar handlingar som är
mer än två månader försent
diarieförda.

Kontroll av antalet försent diarieförda
handlingar
Huvudregistrator kontrollerar en gång
per månad handlingar som diarieförts
mer än två månader försent.
Administrativ chef följer upp att
kontrollen utförts vid
verksamhetsmöten en gång per
månad.

2021
En rutin har tagits fram och implementerats. Senaste rapporten för oktober visade på att inga
handlingar under perioden diarieförts så sent att det ska noteras i internkontrollen enligt uppsatta
kriterier.

Granskningsansvarig
Erik Lindskog
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Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Säkerställa att vanligt
förekommande beslut
dokumenteras på rätt sätt.
Utbildning av chefer inom
delegering
Genomgång av rutiner för
delegeringsbeslut

Delegeringsbeslut
Kontroll av 10 slumpmässigt utvalda
beslut (tas fram av nämndsekreterare).
Är beslutet fattat inom gällande
delegeringsordning?

2021

Skett i samband med avtalstrohetsgranskningen.

Granskningsansvarig
Erik Lindskog

4.4 IT

Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Behörigheter kontrolleras För
system med sekretessbelagd
information kontrollera
systemförvaltare regelbundet
att användare har rätt
behörighet.

Genomgång med systemförvaltare
Avstämning med systemförvaltare
kvartalsvis.

Granskningsfråga: Har avstämning
genomförts?

2021
För Treserva är användare kopplat till AD och vid anställnings upphörande tas aa-nummer bort och
därmed access till systemet.

Händelseloggskontroller av alla användare görs varje tertial. Underlag från varje chef finns
arkiverat hos systemförvaltare.

HSA-katalog (Hälso- och sjukvårdens administration) kopplas till SITHS-kort (tvåfaktors-inloggning)
kontrolleras kvartalsvis och inaktiva användare tas bort. Genomfört.

SAMSA (sjukhus, VC, kommun dokumenterar patientinformation för äldrevård) - Kopplat till HSA-
katalogen

Pascal (Apotekssystem, beställa ordinera läkemedel) - Kopplat till HSA-katalogen

TES har en direkt koppling till Treserva med samman rutiner beträffade behörigheter.

PMO (skolhälsovård) Systemet är inte kopplat till AD men kräver en klient på (kommun)datorn. Två
administratörer delar ut behörigheter till ny personal på en enhet. Systemförvaltaren gör
regelbundet uppdateringar av användare. Finns ingen rutin för när personer byter tjänst inom
kommunen. Den informationen kommer inte till systemförvaltaren.

Public 360, sekretessbehörighet styrs per ärende. Registratorer lägger upp användare.
Systemförvaltaren gör regelbundet uppdateringar av användare. Finns ingen rutin för när
handläggare byter tjänst inom kommunen. Den informationen kommer inte till systemförvaltaren.
Finns ingen rutin hos systemförvaltaren.

MCSS (Läkemedelsövertag HS),  Leg person kopplas till SITHS-kort hanteras enligt HSA-katalog.
Icke legitimerad- personal behörighet tidsbegränsas och spärras av ansvarig sjuksköterska vid
tjänsts upphörande - rutin finns

Palliativa registret - Webbtjänst, Är inte ett verksamhetssystem som Kungälvs kommun förfogar
över. Regelbunden kontroll görs inte av systemförvaltare. Görs av personer i verksamheten - Rutin
saknas
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Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Inom sektor Samhälle och utveckling finns ett flertal system som hanterar sekretessbelagd
information bland annat kartsystem för VA-ledningar, styrsystem för VA faktureringssystem som
kan innehålla adresser med skyddad identitet. Några system är inte uppkopplade till internet.
Generellt saknas skriftliga rutiner för hantering av användarbehörigheter.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis är kontroll och rutiner för it-system med sekretessinformation inte
sammanhållen och systematisk. Lokala lösningar kan fungera bra men dokumentation saknas.

Åtgärder bör göras inom ramen för det arbete med IT- och informationssäkerhet som pågår.

Granskningsansvarig  Erik Lennerstedt

Dokumentation av klassning
Klassning av IT-system
dokumenteras i Stratsys
modul Digframe.

Åtgärder enligt genomförd klassning
En person finns anställd för att
tillsammans med verksamheterna
arbeta för att minimera identifierade
risker i klassningen av systemen.

Granskningsfråga: Är alla åtgärder
genomförda enligt plan? Ja/Nej

2021
Arbetet är påbörjat men försenat på grund av föräldraledighet. En vikarie är anlitat från och med
september 2021.

Granskningsansvarig
Elias Örjefelt

Genomgång av rapporter från
SOLTAK och andra leverantörer.
Ta fram en rapport halvårsvis.

2021
Granskningen genomförd och rapporterad 2020 med avvikelse. Åtgärd genomförs 2021.
Granskningsansvarig  Erik Lindskog

Kontroll av behörigheter och
användarkontons aktualitet.
System som driftas av
SOLTAK kan vi få fram en
rapport på behörigheter och
konton. System som driftas
av övriga leverantörer
kontaktas systemförvaltaren.

Genomgång av rapport från SOLTAK
och andra leverantörer
Ta fram en rapport halvårsvis.

Granskningsfråga: Har genomgång
med Soltak och andra leverantörer
genomförts? Ja/Nej

2021
Koppling av AD-konton till Personec (personalsystem) och anställning pågår löpande av alla nya
anställda. Det innebär enklare inloggning och högre säkerhet. Avslutade anställningar innebär
automatiskt att access tas bort till Kungälvs IT miljö och därmed till kommunens
verksamhetssystem.

AD- konto är det nya kontrollmomentet.
Granskningsansvarig  Erik Lennerstedt

Systematiskt dokumentera
och eskalera till styrelsen,
peka på de brister som
kontinuerligt identifieras.
Fortlöpande avstämning
avseende progression i
arbetet med SLA och tjänste-
kataloger. Uppföljning av
prioriteringslista.

Följ upp att avtal tecknas.
Uppföljning med administrativ chef

Granskningsfråga: har uppföljning
genomförts? Ja/nej

2021
Uppföljning görs av avtal görs men tjänstebeskrivningen och SLA är inte beslutade tillsammans
med Soltak. Arbete tillsammans med Soltak.

Granskningsansvarig  Erik Lennerstedt
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4.5 Styrning och ledning

Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Utbildning och dokumentation
tillgänglig för rätt personer
Information till nya chefer,
Processbeskrivning, rutin och
dokumentsamling på
intranätet,
författningssamlingen
(SOSFS 2011:9)

Är kvalitetsledningssystemet känt och
uppdaterat
Genomgång av dokument kopplade till
kvalitetsledningssystemet. Gör ett
slumpmässigt urval av 20 dokument -
kontrollera om det är senaste
versionen.
Intervjua 10 slumpmässigt utvalda
chefer inom ToS som arbetar inom den
lagstiftning som SOSFS 2011:9
omfattar. Känner du till
författningssamlingen? Är
processbeskrivningar och rutinsamling
på intranätet kända i din verksamhet.
För godkänt krävs 100% godkända
svar.
Är rutiner uppdaterade i
kvalitetssystemet, Är informationen på
intranätet känt och tillgänglig hos alla
chefer

2021
Sammanställning av svar från slumpmässigt utvalda chefer avseende intern
kontrollgranskning av kvalitetsledningssystemet enligt SOSFS 2011:9

Ett mail med nedan två frågor skickades till 10 slumpmässigt utvalda chefer inom sektor trygghet
och stöd.

Frågor (Svara med ett ja eller nej)
1. Känner du till författningssamlingen?

2. Är processbeskrivningar och rutinsamling på intranätet kända i din verksamhet?

Slumpmässigt
utvald chef Fråga 1 Fråga 2 Antal ja Max

1 Ja Ja 2 2

2 Ja Ja 2 2

3 ja Ja 2 2

4 Ja Ja 2 2

5 Ja Nej 1 2

6 Ja Nej 1 2

7 Ja Ja 2 2

8 Ja Ja 2 2

9 Nej Nej 0 2

10 Ja Ja 2 2

16 20

Andel ja i procent 80 %.

För godkänt krävs 100 % godkända svar.

Bifogat följer kompletta svar med förslag på förbättringar.

Granskningsansvarig  Eva Regnell
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Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

Utbildning, anvisningar och
styrdokument tillgängligt för
rätt personer Styrmodellen
exempelvis dialog om
SMARTA mål, Anvisningar för
måluppföljning,
Måluppföljning Tertial och
bokslut, Utbildning chefer

Hur fungerar bedömningen av KS
resultatmål
Intervjua 5 slumpmässigt utvalda
personer som medverkar vid
målbedömningsarbetet. Är
styrmodellen känd? Upplevs
anvisningarna för målbedömning som
tillräckliga? Är information och
utbildningsinsatser i samband med
målbedömningsarbete tillräckligt?
För godkänt krävs 80% positivt svar. 5
personer 3 frågor=15 svar. 80% = 12
positiva svar.
Genomförs av kvalitetsfunktionen på
förvaltningsnivå.

2021

5 chefer har valts ut, frågorna och svaren redovisas nedan.

Hej, Du är slumpmässigt utvald ur gruppen verksamhets-, sektor- och stabschefer.

För att granska kunskapen om styrmodellen och hur känd vår målstyrmodell är behöver du svara
på tre frågor, se nedan. Avsikten är inte att kontrollera dig och din kunskap utan att få en bild av
läget i stort som kan ge underlag för eventuella förbättringsåtgärder avseende information och
utbildning. Ditt svar kommer att redovisas tillsammans med övriga respondenters svar som ett
procenttal.

Frågor

1. Känner du till Kungälvs kommuns styrmodell ”från demokrati till effekt och tillbaka”? Ja
Nej

2. Är de anvisningar som finns i samband med målbedömningsarbetet tillräckliga? Ja Nej
Jag deltar inte i målbedömningsarbetet

3. Har du fått tillräckligt med utbildning och kunskap för att kunna medverka och bidra till
bedömning av de politiska målen? Ja Nej Jag deltar inte i målbedömningsarbetet.

Slumpmässigt utvalda chefer
Fråga

1
Fråga

2
Fråga

3
Antal

ja Max

1 ja ja ja 3 3

2 Nej Ja Nej 1 3

3 ja ja ja 3 3

4 Nej Ja Nej 1 3

5 Ja Ja Nej 2 3

10 15 67%

Frisvar, förbättringar:

Har du förslag på förbättringar inom detta område?

En workshop kring det i utbildningen för nya chefer.

Återkommande arbete hade varit bra.

Det kan vara så att jag har fått info och utbildning kring det men att jag inte fullt förstått att
det i så fall varit just det som frågorna syftar till.

Att det ingår i introduktionen, men hade ingen introduktion och jag har inte fått någon
utbildning, dock ska det beaktas att jag började i samma veva som Pandemin brutit ut.

SLUTSATSER:
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Kontroll-moment Granskning Kommentar + Granskningsansvarig

 Resultatet av granskningen är Ej godkänt
 Det finns behov av utbildning av nya chefer men även repetition för "gamla" chefer
 I utbildningen Chef BAS ingår en del om styrmodellen samt ledning och styrning i 

Kungälvs kommun
 Alla chefer går inte utbildningen trots att den är obligatorisk
 Möjligheten finns att gå (om) utbildningen finns för "gamla" chefer
 Pandemin har inneburit att utbildningen har ställts in. Den har tidigare även ställt sin på 

grund av dålig uppslutning.


Granskningsansvarig Håkan Hambeson

4.6 Kommentar till genomförd granskning
Utvecklingen inom IT-området innebär att befintliga system och rutiner för informations-säkerhet behöver förbättras. Antalet system som används ökar 
samtidigt som lagstiftning och förelägganden skärps. Behovet av ökad samordning och systematik samt förbättrad styrning och ledning är tydligt.

Inom området styrning och ledning framgår att närvaron vid grundläggande utbildningar för chefer om styr- och ledningssystem behöver förbättras.
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5 Förslag på åtgärder
Med anledning av resultat av årets granskningar föreslås följande åtgärder

5.1 HR

5.1.1 Utbetalning av lön

Risk Kontroll-moment Granskning

Felaktig lön betalas ut. Uttag av lista på oattesterade poster Granska lista över oattesterade löneposter

5.1.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Åtgärdsförslag
introduktion och
nyhetsbrev

Beskrivning av åtgärd
•I samband med introduktion av ny chef behöver HR uppmana
cheferna att gå Soltaks utbildning i Personec. Även om de
arbetat i systemet tidigare kan det vara ett bra tillfälle att ställa
detaljfrågor som rör den egna verksamheten.
Dessa utbildningar är gratis och genomförs löpande och vid
behov.
•I välkomstbrev till nya chefer tipsar vi om Soltaks utbildningar i
Personec.

I samband med introduktion av ny chef
kommer HR uppmana cheferna att gå
Soltaks utbildning i Personec. Även om de
arbetat i systemet tidigare kan det vara ett
bra tillfälle att ställa detaljfrågor som rör den
egna verksamheten. Dessa utbildningar är
gratis och genomförs löpande och vid behov.

I välkomstbrev till nya chefer tipsar vi om
Soltaks utbildningar i Personec.

2022-06-30
Ann-Charlott
Backström

5.2 IT

5.2.1 Samarbete (avtalsförhållande) med extern leverantör: Soltak AB

Risk Kontroll-moment Granskning

Avsaknad av tjänstekataloger och SLA. Systematiskt dokumentera och eskalera till styrelsen,
peka på de brister som kontinuerligt identifieras.

Följ upp att avtal tecknas.
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5.2.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Ta fram
processbeskrivning för
hur tjänstebeskrivningar
tas fram. Från beställning
till debitering av tjänst.

Beskrivning av åtgärd
Gäller även en processbeskrivning av avslutning av tjänst

Önskad effekt
Stöd och tydlighet vid beställning och avslut. Underlag för budget
och debitering.

Genomförs 2022 2022-06-30
Håkan Hambeson,
Erik Lennerstedt

5.2.2 Informationssäkerhet och förvaltning av IT-system

Risk Kontroll-moment Granskning

Brister i IT-systemens informationssäkerhet Dokumentation av klassning Åtgärder enligt genomförd klassning

5.2.2.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Förtydliga och säkerställ
ansvar och organisering
för klassning och
förvaltning av IT-system

Beskrivning av åtgärd
Se roller och ansvar enligt Informationssäkerhetspolicy för
Kungälvs kommun. Föreslå fördelning av arbetsuppgifter.

Önskad effekt
Förvaltningen jobbar i informationssäkerhet i enlighet med
informationssäkerhetspolicyn.

Genomförs 2022 2022-03-01
Håkan Hambeson,
Elias Örjefelt, Erik
Lennerstedt

5.2.3 Behörighets- och kontohantering

Risk Kontroll-moment Granskning

Inloggning i verksamhetssystem IT hanteras inte
tillräckligt rättssäkert.

Behörigheter kontrolleras Genomgång med systemförvaltare
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Risk Kontroll-moment Granskning

Inaktuella konton är aktiva och ej avslutade. Kontroll av behörigheter och användarkontons aktualitet. Genomgång av rapport från SOLTAK och andra
leverantörer

5.2.3.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Kartläggning och
klassificering av it-system
som innehåller
sekretessinformation

Beskrivning av åtgärd
Inom ramen för arbetet med informationssäkerhet säkerställa att
alla it-system som innehåller sekretessinformation är
klassificerad och åtgärdsplan finns för att hantera brister

Genomförs 2022 2022-06-30
Elias Örjefelt, Erik
Lennerstedt

Ta fram
förvaltningsövergripande
rutin för hantering och
kontroll av behörigheter

Beskrivning av åtgärd
Ta fram förslag och beslutsunderlag för en gemensam rutin i
enlighet med informationssäkerhetspolicy (Dnr KS2021/0363)

Önskad effekt
God kontroll och säkerhet att endast behöriga personer har
tillgång till sekretessbelagd information

Genomförs 2022 2022-06-30
Elias Örjefelt, Erik
Lennerstedt

Kartlägga vilka system
som har, respektive inte
har, koppling till Kungälvs
kommuns AD-konto

Önskad effekt
Beslutsunderlag för att koppla fler system till AD

Genomförs 2022 2022-03-01
Håkan Hambeson,
Erik Lennerstedt

5.3 Styrning och ledning

5.3.1 Målstyrning

Risk Kontroll-moment Granskning

Mål uppnås inte Målen styr inte, Mål tolkas fel Utbildning, anvisningar och styrdokument tillgängligt för
rätt personer

Hur fungerar bedömningen av KS resultatmål
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5.3.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Följa upp andel chefer
som genomfört utbildning
för nya chefer (Chef
BAS)

Beskrivning av åtgärd
Kunskapsbrister i system och rutiner för Kungälvs kommun
härleds ofta till att chefer inte har genomfört alla obligatoriska
delar i utbildningen för nya chefer. Frågan är hur stor andel är det
som inte går alla delar i utbildningen.
Önskad effekt
Kunskap om hur stor andel som inte genomför alla delar i
utbildningen. Det blir underlag för beslut om lämpliga insatser för
att höja chefernas kompetens.

Genomförs 2022 2022-06-30
Håkan Hambeson

5.3.2 Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Risk Kontroll-moment Granskning

Kvalitetssystemet synliggör inte kvalitetsbrister.
Kvalitetsparagraferna i SoL, och LSS samt god kvalitet
enligt HSL uppnås ej

Utbildning och dokumentation tillgänglig för rätt personer Är kvalitetsledningssystemet känt och uppdaterat

5.3.2.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Utveckla
kvalitetslednings-
systemet, uppdrag till
nyanställd SAS (socialt
ansvarig sjuksköterska)

Beskrivning av åtgärd
Helhetsgrepp om kvalitetsledningssystemet tas av nyanställd
SAS
Önskad effekt
Ökad kunskap och förståelse för nytta av att jobba enligt
kvalitetsledningssystemet

Genomförs 2022 2022-09-01
Håkan Hambeson

5.4 Kommentar till förslag på åtgärder

Den snabba teknikutvecklingen i kombination med virus, cyberattacker, och annan kriminell verksamhet i vår omvärld visar på behovet att genomföra
åtgärder för förbättrad informationssäkerhet.
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6 Beslutade åtgärder från föregående år

6.1 IT

6.1.1 Behörighets- och kontohantering

Risk Kontroll-moment Granskning

Inaktuella konton är aktiva och ej avslutade. Kontroll av behörigheter och användarkontons aktualitet. Genomgång av rapporter från SOLTAK och andra
leverantörer.  Slutdatum
2020-09-30

6.1.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning Kommentar Slutdatum
+ Ansvarig

Se över rutiner Beskrivning av åtgärd
Arbetet med att se över rutiner för kontohantering har påbörjats
tillsammans med SOLTAK. Rutinen planeras finnas på plats
under första kvartalet 2021.

Koppling av AD-konton till Personec och anställning
pågår löpande av alla nya anställda. Avslutade
anställningar innebär automatiskt att access tas bort
till Kungälvs IT miljö. Det innebär enklare inloggning
och högre säkerhet.

ADkonto är det nya kontrollmomentet

2021-04-30
Erik Lennerstedt

6.2
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Sektorplaner 2022 (Dnr KS2021/1571-5)
Sammanfattning
I föreliggande dokument redovisas sektorernas verksamhetsplaner för 2022, Dokumenten 
innehåller sektorernas verksamhetsplanering och ekonomiska förutsättningar och har sin 
utgångspunkt i Förvaltningens verksamhetsplan (Dnr KS2021/1571-1). 

Kommunstyrelsen föreslås anteckna sektorernas verksamhetsplaner 2022 till protokollet.

Juridisk bedömning 
Verksamhetsplanerna har upprättats i enlighet med kapitel 11 ekonomisk förvaltning i 
kommunallagen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har fattat beslut om budgetdirektiv 2021-2022 samt aktualisering 2022. Det är 
KungälvsTrions instruktion med ekonomi, mål, riktlinjer och uppdrag till kommundirektören. 
Förvaltningens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen inom givna ekonomiska ramar 
planerar styra förvaltningen, genomföra och följa upp det av kommunstyrelsen givna 
budgetdirektivet samt vilket arbetssätt och andra dokument och förutsättningar som 
förvaltningen har att förhålla sig till under 2022.
Sektorernas verksamhetsplaner innehåller respektive sektors styrning, planering, genomförande, 
ekonomiska förutsättningar, arbetssätt etc för samma period.

Verksamhetens bedömning
Avgörande för genomförandet av verksamhetsplanerna är en tät uppföljning av mål, uppdrag, 
volymförändringar och sektorernas ekonomiska förutsättningar. Dessa följs upp löpande medan 
resultatmål och uppdrag följs upp i tertialrapporter och bokslut. 
Facklig samverkan har genomförts. 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.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunstyrelsens resultatmål utgår från kommunfullmäktiges strategiska mål. Sektorerna har 
åtagit sig de sektormål som är relevanta för sektorn. Dessutom tillkommer uppdrag från 
kommunstyrelsen och fullmäktiges beredningar. Verksamhetsplanerna beskriver hur respektive 
sektor kommer att arbeta för att uppnå målen och uppdragen utifrån de ekonomiska ramar som 
tilldelats.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Syfte och mål för kommunal verksamhet kan i stor utsträckning kopplas mot målen enligt 
agenda 2030. Det gäller också i Kungälv. 

I sektorplanerna beskrivs hur sektorns verksamhet ska genomföras enligt lagar, förordningar, 
styrdokument och de mål som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har formulerat 
inom ramen för de ekonomiska resurser som tilldelats.

I samband med bokslut görs en uppföljning av Agenda 2030 målen ur ett Kungälvs 
kommun-perspektiv. Utgångspunkter är förvaltningens och sektorernas verksamhetsplaner.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Sektorplanerna tar sin utgångspunkt i Förvaltningens verksamhetsplan för åren 2021-2022 som i 
sin tur utgår från Kungälvstrions rambudget samt budgetdirektiv.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Sektorernas verksamhetsplaner styr sektorns verksamhet, beskriver dess målsättningar, uppdrag 
och prioriteringar samt sektorernas ekonomiska ramar. De politiska målen formuleras ur ett 
medborgarperspektiv.

Ekonomisk bedömning
I sektorernas verksamhetsplaner redovisas sektorns ekonomiska ram. Åtagandet i sektorplanerna 
ligger inom ram. Ingen separat ekonomisk bedömning är gjord vid sidan om föreslagna 
sektorplaner

Förslag till beslut
Sektorernas verksamhetsplaner för 2022 antecknas till protokollet.

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: Dennis Reinhold, Lena Arnfelt, Anders Holm

För kännedom till: Niklas Delander, Fredrik Skreberg, Makki Al Musawe, Andreas Forsner
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1 Sektorns verksamhet

1.1 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.

1.2 Styrande dokument av särskild betydelse
 

Kommunala styrdokument Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt?

Ledning och styrning i 
Kungälvs kommun, riktlinjer

Beskriver ansvarsroller vid styrning och ledning 
för olika sektorer och bolag i kommunen.

Sektorns och sektorchefens 
roll och ansvar för styrning 
och ledning.

Styrning och ledning 
avprogram, projekt och 
uppdrag

Beskriver process och ansvar för styrning och 
ledning av program, projekt och uppdrag.

Ansvarsfördelning, rutiner för 
genomförande,

Arbetsgivarpolicy för 
Kungälvs kommun

Beskriver arbetsgivarens åtaganden. Det övergripande syftet för 
medarbetare och 
ledare/chefer i Kungälvs 
kommun är att tillhandahålla 
välfärd, service och tjänster 
av hög kvalitet till 
kommunens medborgare, 
brukare, föreningar och 
näringsliv.

Kommunstyrelsens 
delegeringsordning

Beskriver vilka beslut som är delegerade till 
sektorn, och till vilken nivå/befattning.

Avsnitt D, samhällsbyggnad

Lagar och förordningar ur 
delegeringsordningen som 
gäller för SoU

Beskrivning/kommentar Berörda verksamheter

Anläggningslagen 
(1973:1149)

Anläggningslagen reglerar bestämmelser som 
rör gemensamhetsanläggningar. Bland annat 
anges villkor för att en 
gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas.

Planering och myndighet, 
Teknik

Avfallsförordningen 
(2011:927)

Denna förordning innehåller bestämmelser om 
avfall, avfallets hantering och 
avfallsförebyggande åtgärder.

Teknik

Fastighetsbildningslagen 
(1970:988)

Fastighetsbildningslagen reglerar bland annat 
hur och undervilka omständigheter indelningen 
av marken i fastigheter fårförändras och hur 
marken får byta ägare.

Planering och myndighet, 
Teknik

Fastighetstaxeringslag 
(1979:1152)

Vid fastighetstaxering ska beslut fattas om 
fastigheternas skatte- och 
avgiftspliktsförhållanden och indelning i 
taxeringsenheter.

Planering och myndighet

Förordning om Förordningen reglerar tillstånd om Teknik
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Kommunala styrdokument Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt?
vattenverksamhet 
(1998:1388)

vattenverksamhet och markavvattning.

Förordning om 
producentansvar för 
returpapper (2018:1463)

Syftet med denna förordning är att 1. 
producenter ska tillhandahålla eller ansluta sig 
till ett insamlingssystem som tar operativt och 
finansiellt ansvar för att samla in och behandla 
retur-papper, 2. returpapperet ska tas om hand 
på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, 
och 3. nå det materialåtervinningsmål som 
anges i 10 §.

Teknik

Förordning om 
producentansvar för 
förpackningar (2018:1462)

Syftet med denna förordning är att 1. minska 
mängden förpackningsavfall genom att 
förpackningar a) framställs på ett sådant sätt 
att deras volym och vikt begränsas till den nivå 
som krävs för att upprätthålla en god 
säkerhets- och hygiennivå, b) endast används 
när det är nödvändigt, och c) återanvänds, 2. 
begränsa skadligheten för miljön av material 
och ämnen i förpackningar, 3. producenterna 
ska tillhandahålla eller ansluta sig till ett 
insamlingssystem som tar operativt och 
finansiellt ansvar för att samla in och behandla 
förpackningsavfall, 4. förpackningsavfall ska 
tas om hand på ett hälso- och miljömässigt 
godtagbart sätt, och 5. nå 
materialåtervinningsmålen i 17-25 
§§.Förordning (2020:615).

Teknik

Jaktförordningen (1987:905) Förordningen reglerar jakttider, utsättning av 
vilt, skyddsjakt samt användningen av 
jaktmetoder, utrustning och hundar vid jakt. I 
förordningen regleras även vilka skyldigheter 
som skall iakttagas i samband med en 
trafikolycka.

Planering och myndighet

Jaktlagen (1987:259) Jaktlagen reglerar var, när och hur jakt får 
bedrivas.

Planering och myndighet

Jordabalken (1970:994) I Jordabalken finns bestämmelser om 
fastigheter, fastighetsgränser mm.

Planering och myndighet, 
Teknik, Lokaler och 
anläggningar

Ledningsrättslagen 
(1973:1144)

Enligt denna lag kan den som för en ledning 
eller annan anordning vill utnyttja ett utrymme 
inom en fastighet få rätt till det (ledningsrätt).

Planering och myndighet, 
Teknik

Lag om riksfärdtjänst 
(1997:735)

En kommun ska på de villkor som anges i 
denna lag lämna ersättning för reskostnader 
för personer som till följd av ett stort och 
varaktigt funktionshinder måste resa på ett 
särskilt kostsamt sätt.

Teknik

Lag om färdtjänst (1997:736) Denna lag gäller särskilt anordnade transporter 
för personer med funktionshinder (färdtjänst).

Teknik

Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling

Denna lag gäller för upphandling som 
genomförs av en upphandlande myndighet 
(offentlig upphandling). Med upphandling 
avses de åtgärder som vidtas i syfte att 
anskaffa varor, tjänster eller 
byggentreprenader genom tilldelning av 
kontrakt.

Alla verksamheter

Lag med särskilda 
bestämmelser om 
vattenverksamhet 
(1998:812)

Lagen innehåller bestämmelser för 
vattenverksamhet och vattenanläggningar, till 
exempel många regler för samfällda 
vattenanläggningar och vattenanläggningar 
med flera delägare.

Planering och myndighet, 
Teknik
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Kommunala styrdokument Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt?

Lag med särskilda 
bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 
(1998:814)

Lagen innehåller bestämmelser om 
gaturenhållning, snöröjning, skyltning mm för 
att säkerställa god hälsa, framkomlighet och 
trafiksäkerhet.

Teknik

Miljöbalken (1998:808) Bestämmelserna i denna balk syftar till att 
främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En 
sådan utveckling bygger på insikten att naturen 
har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl.

Planering och myndighet, 
Teknik, Lokaler och 
anläggningar

Miljöprövningsförordningen 
(2013:251

Denna förordning innehåller bestämmelser om 
tillståndsplikt och anmälningsplikt för 
verksamheter och åtgärder som avses i 9 kap. 
miljöbalken.

Teknik

Ordningslagen (1993:1617) Ordningslagen innehåller särskilda föreskrifter 
om allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar samt föreskrifter om allmän 
ordning och säkerhet i övrigt dels vid 
sammankomster och tillställningar, på 
offentliga platser och vid vissa anläggningar 
och verksamheter, dels i viss kollektiv 
persontrafik.

Teknik, Lokaler och 
anläggningar

Plan- och bygglagen 
(2010:900)

I denna lag finns bestämmelser om 
planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med 
hänsyn till den enskilda människans frihet, 
främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 
i dagens samhälle och för kommande 
generationer.

Planering och myndighet, 
Teknik, Lokaler och 
anläggningar

Lag om flyttning av fordon i 
vissa fall (1982:182) 
/Förordning om flyttning av 
fordon i vissa fall (1992:182)

Lagen och förordningen behandlar rättigheter 
och skyldigheter för flytt av fordon som 
förhindrar verksamhet, är felparkerat eller utgör 
en olägenhet.

Teknik

Lag om kommunal 
parkeringsövervakning 
(1987:24)

Med parkeringsövervakning avses i denna lag 
övervakning av efterlevnaden av sådana 
föreskrifter om parkering eller stannande av 
fordon som omfattas av ett förordnande enligt 
1 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

Teknik

Lag om förvaltning av 
samfälligheter (1973:1150)

En samfällighet består av mark, anläggningar, 
rättigheter med mera som gemensamt tillhör 
flera fastigheter.

Planering och myndighet

Skogsvårdslagen (1979:429) Lagen reglerar rättigheter och skyldigheter vid 
förvaltning av skog. Skogen är en nationell 
tillgång och en förnybar resurs som ska skötas 
så att den uthålligt ger en god avkastning 
samtidigt som den biologiska mångfalden 
behålls.

Teknik

Trafikförordning (1998:1276) Trafikförordningen innehåller bestämmelser för 
trafik på väg och i terräng, samt 
ansvarsfördelningen mellan kommuner och 
statliga myndigheter

Teknik

Lag om 
äganderättsutredningar och 
legalisering (1971:1037)

I lagen finns bestämmelser om när 
äganderättsutredningar får göras gällande fast 
egendom.

Planering och myndighet

Övriga lagar och Beskrivning/kommentar Berörda verksamheter
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Kommunala styrdokument Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt?
förordningar som styr SoU

Kommunallagen (2017:725) Syftet med kommunallagen är att reglera 
kommuners och regioners självstyre.

Alla verksamheter

Livsmedelslagen (2006:804) Denna lag syftar till att säkerställa en hög 
skyddsnivå för människors hälsa och för 
konsumenternas intressen när det gäller 
livsmedel.

Teknik, Service

Dricksvattenföreskrifterna 
(SLVFS 2001:30)

Föreskrifterna innehåller bestämmelser för 
hantering och distribution av dricksvatten.

Teknik

Förvaltningslagen 
(2017:900)

Lagens syfte är att människor som är föremål 
för myndighetsutövning ska behandlas rättvist 
och demokratiskt. Lagen garanterar enskilda 
individers rättssäkerhet i kontakten med 
myndigheterna, något som även anses 
involvera snabb och serviceinriktad 
handläggning, information under 
handläggningstiden, och att individerna förstår 
beslutet, anledningen till beslutet och att de har 
rätt att överklaga.

Lokaler och anläggningar

Lag om allmänna 
vattentjänster (2006:412)

Bestämmelserna i denna lag syftar till att 
säkerställa att vattenförsörjning och avlopp 
ordnas i ett större sammanhang, om det 
behövs med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön.

Teknik

Elsäkerhetslagen (2016:732) Denna lag syftar till att främja hög elsäkerhet 
och minska risker för att el orsakar 
personskada eller sakskada.

Teknik, Lokaler och 
anläggningar

Skollagen (2010:800) Skollagen styr det som gäller skolväsendet. I 
sektorn gäller det framförallt 
måltidsverksamheten.

Service

Lag om kollektivtrafik 
(2010:1065)

I denna lag finns bestämmelser om 
kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg 
och med tunnelbana.

Teknik

Lag om skydd mot olyckor 
(2003:778)

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela 
landet bereda människors liv och hälsa samt 
egendom och miljö ett med hänsyn till de 
lokala förhållandena tillfredsställande och 
likvärdigt skydd mot olyckor.

Lokaler och anläggningar

Väglagen (1971:948) I Väglagen finns bestämmelser som reglerar 
allmänna vägars byggande, vägrätt, drift, 
säkerhet, förvaltning och indragning med mera

Teknik

Dataskyddsförordningen 
GDPR

Dataskyddsförordningen är en europeisk 
förordning som reglerar behandlingen av 
personuppgifter och det fria flödet av sådana 
uppgifter inom Europeiska unionen.

Alla verksamheter
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1.3 Politisk vision, värderingar, mål och uppdrag som direkt 
påverkar verksamheten

 

Vision och värderingar Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss?

Politisk vision Politisk Vision 2040 Punkt 8, Framtid och utveckling: 
Kungälv har en tydlig miljöprofil 
och strävar efter ett långsiktigt 
hållbart samhälle innehållande de 
tre dimensionerna socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt. Det 
innebär ett samhälle där 
levnadsvillkor och 
resursanvändning möter mänskliga 
behov utan att äventyra 
hållbarheten. Kungälv präglas av 
den lilla stadens miljö, den stora 
stadens möjligheter och av kraften 
i att ingå i en tillväxtregion. 
Kungälv är en kommun med en 
levande skärgård och landsbygd. 
Att bygga attraktiva, tillgängliga 
och kreativa miljöer för boende och 
besökare lockar människor 
tillkommunen. Effektiva 
kommunikationer gör det enkelt att 
arbeta, leva och besöka Kungälv. 
Ett positivt klimat för 
entreprenörskap och 
nyföretagande bidrar till ett 
dynamiskt och varierat näringsliv. 
Kungälvs utveckling beror i hög 
grad på utvecklingskraften hos 
näringslivet i kommunen.

Värderingar i Kungälvs kommun, 
policy

Beskriver chefens och 
medarbetarens roll och vad/hur vi 
ska uppnå goda resultat.

Helheten

 

Politiska målområden Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss?

Attraktivt att vara anställd i 
Kungälvs kommun

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

Kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning.

Åtgärder för budget i balans

Kommunens verksamheters 
kvalitet och hushållning ska hävda 
sig väl i jämförelse med landets 
bästa kommuner

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 = 

Använda och lita på medarbetares 
kompetens och förmåga att 
utveckla verksamheten. Sektorn 
har många unika uppdrag som 
också tillsammans bidrar till de 
större processerna. Samarbete 
och nytänkande är viktiga 
framgångsfaktorer.
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Politiska målområden Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss?
Genomsnittligt jämförbart utbud, 
resultat, handläggningstider och 
inom lagarnas gränser.

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

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

Sektorn har ett viktigt uppdrag att 
tillhandahålla ändamålsenliga 
lokaler och anläggningar för 
skolverksamhet och 
idrottsverksamhet. Vi ansvarar för 
att förvalta barns och elevers skol- 
och idrottslokaler på bästa sätt.

Fler barn och unga – inklusive 
personer med funktionsvariation 
deltar i ett rikt och varierat kultur- 
och fritidsliv

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

Förbättra den fysiska 
tillgängligheten till våra 
anläggningar, såväl 
inomhusanläggningar som 
friluftsområden.

Förbättrat näringslivsklimat 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.

En effektiv och rättssäker 
myndighetsutövning och att skapa 
förutsättningar för företag att 
etablera sig är viktiga uppdrag 
inom sektorn.

Kortare handläggningstider med 
bibehållen rättssäkerhet

Handläggningstider av 
kommunens myndighetsutövning 
och service ska inte överstiga 
lagstadgade maxtider.

Rättssäker handledning och 
effektiva processer. Digitalisering 
är en viktig åtgärd för att 
effektivisera våra processer

Planeringsberedskap ska finnas 
för bostäder, verksamhetsmark 
och handel

Förvaltningen skall ha god 
framförhållning när det gäller 
strategisk planering av 
bostäder,verksamhetsmark och 
handel med fokus på kommunens 
kärnverksamheter och dess behov.

Arbeta långsiktigt och kontinuerligt 
med planering och analys i hela 
processen från markfrågor och 
detaljplaneprocessen till färdigt 
bygglov

Minskade utsläpp i luft och 
vattendrag

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.

Elektrifiering, laddinfrastruktur, 
fossilfri energi, 
energieffektivisering, VA-
utbyggnad mm.

Ökad kollektiv jobbpendling 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.

Skapa förutsättningar för kollektiv 
pendling. Pendelparkeringar, 
byggnation i kollektivtrafiknära 
lägen.
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1.4 Målgrupper
 

Målgrupp Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss?

Kommunens hushåll/boende, 
fastighetsägare

Brukare av teknisk infrastruktur, 
servicetjänster såsom renhållning, 
Bostäder/tomtmark

Att förse målgruppen med 
ändamålsenliga tjänster med hög 
kvalitet.

Föreningsliv Idrottsföreningar, kulturföreningar Erbjuda attraktiva och 
ändamålsenliga idrotts- och 
föreningslokaler.

Näringsliv och myndigheter Industri, tjänsteföretag, 
myndigheter och andra 
verksamheter.

Skapa förutsättningar för ett 
konkurrenskraftigt näringsliv. 
Rättssäkra processer och effektiv 
handläggning. Pålitlig teknisk 
infrastruktur och kollektivtrafik. 
Erbjuda etableringsmark genom en 
effektiv planprocess.

Förtroendevalda Politiker i fullmäktige, 
kommunstyrelsen, beredningar 
och utskott.

Rättssäkra processer, tydlig 
kommunikation, bra 
beslutsunderlag

Besökare Turister och andra besökare Attraktiva miljöer för turism och 
rekreation. Att skapa 
förutsättningar för en hållbar 
turismnäring.

Allmänhet Personer som rör sig i den fysiska 
miljön, trafiken och i samhället

En säker och attraktiv fysisk miljö. 
Goda miljöer för rekreation. 
Attraktiva och ändamålsenliga 
offentliga lokaler.

Kommunens verksamheter Bildning och lärandes 
verksamheter, ToS verksamheter

Samordning av bland annat 
lokalfrågor, lokalvård och 
måltidsfrågor
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2 Sektorns verksamhetsområden

2.1 VO Plan och Myndighet

2.1.1 Verksamhetsidé
Vi skapar förutsättningar för att utveckla Kungälv, utifrån tre dimensioner; social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Vårt uppdrag utgår ifrån politiska mål och visioner som vi 
förverkligar genom rättssäkra och transparenta processer.
I vårt arbete bl a myndighetsutövningen, ska vi hjälpa de som bor, verkar och vistas i Kungälv 
att göra rätt. Vi bibehåller och utvecklar de attraktiva livsmiljöerna för både människor, djur 
och natur i vår välavvägda utveckling av det framtida Kungälv.

2.2 VO Teknik

2.2.1 Verksamhetsidé
Verksamhetsområdets grunduppdrag är att tillhandahålla teknisk försörjning i form av 
infrastruktur inom områden såsom VA, renhållning, kommunala gator och vägar, parker, 
gästhamnar och färjetransporter.Syftet är att bibehålla, utveckla och planeringsmässigt tillse 
att det finns teknisk försörjning inom respektive enhets ansvarsområde.
Vi ansvarar för att tillhandahålla fullgoda vatten- och avloppstjänster som är avgörande för 
människors liv och hälsa.
Vi ansvarar för att tillhandahålla och utveckla renhållningstjänster på ett rationellt och 
miljömässigt sätt så att samhällets påverkan på miljön ska minimeras.
Vi tillhandahåller offentliga miljöer och trafikmiljöer inom vårt väghållaransvar som ska 
upplevas som trygga, säkra och attraktiva. Ett särskilt syfte är att bidra till människors 
möjligheter att ställa om och kunna göra mer klimatanpassade val i form av att skapa goda 
förutsättningar för god kollektivtrafik, fungerande sammanbundna gång- och cykelvägar och 
ett fungerande parkeringssystem med en alltmer utbyggd laddinfrastruktur.
Vi tillhandahåller gästhamnsverksamhet, fasta båtplatser och färjekommunikation på och 
mellan Koön och Marstrandsön.
Samarbetar över enhetsgränserna för att kunna ge största möjliga nytta för medborgaren. 
Verksamhetsområdet är med i långsiktigt planeringsarbete i projektmodellen.
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2.3 VO Service

2.3.1 Verksamhetsidé
Service ska leverera tjänster som innefattar leverans av måltider och lokalvård till brukare, 
boende, elever och barn samt anställda inom kommunen och de aktörer som är verksamma i 
kommunens lokaler. Måltidsservice och lokalvården utför uppdrag inom samtliga sektorer.
Område Service samtliga tjänster ska ge en totalupplevelse och ett mervärde för god hälsa och 
miljö. Måltidservice ska kvalitetssäkra mat och måltider i verksamheterna i enlighet med dom 
strategiska miljömålen. Lokalvården ska kvalitetssäkra att kommunens lokaler är rena och har 
god hygien, samt bidra till en bra arbetsmiljö för alla som verkar i kommunens lokaler. Det 
dagliga arbetet ska medverka till långsiktig hållbarhet både för lokaler och miljö.
Service ska genom sin verksamhet bidra till kommunens och regionens attraktionskraft. 
Måltidservice och lokalvården ska genom sin leverans bidra till ett hållbart samhälle, en 
hållbar utveckling med en hög kvalitativ och kostnadseffektiv leverans.
Service är till för alla kommunens medborgare, besökare och föreningsliv i de verksamheter 
som vi är verksamma i.
"Det ska vara gott att leva i Kungälv".

2.4 VO Lokaler och anläggningar

2.4.1 Verksamhetsidé
Verksamheten lokaler och anläggningar har politiken som uppdragsgivare för att med stöd av 
lagen tillhandahålla hållbara och ändamålsenliga lokaler och anläggningar med sikte på 
morgondagens efterfrågan till kommunens verksamheter, hyresgäster och föreningar. 
Verksamheten har direkt kontakt genom sina hyresgäster, föreningsstöd och 
samhällsvägledare till medborgarna.

2.5 Projektenheten

2.5.1 Verksamhetsidé
Projektenheten är en stödfunktion för sektorchef Samhälle och Utveckling som säkerställer 
planering, stöttning, uppföljning och realisering av portföljtidplanen. Projektledare för projekt 
av typ A och B projekt realiserar komplexa samhällsutvecklingsprojekt. Enheten är stödjande 
och utbildande i projekt- och portföljarbetssättet inom sektor Samhälle och Utveckling.
(Projektenheten)
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3 Sektorns förutsättningar

3.1 Ekonomi

3.1.1 Hela sektorn (Tkr)

 Budget 2022 Budget 2021 Utfall 2020

Intäkter 556 255 571 506

Personalkostnader -222 685 -211 929

Övriga kostnader -572 685 -573 786

Summa kostnader -795 370 -785 715

Nettokostnad -243 605 -239 115 -214 209

I rambudgeten 2022 finns resurser avsatta för lönekostnadsökningar, volymökningar (fler platser, äldre, barn, elever mm) samt 
driftkostnadsökningar till följd av investeringar. Dessa kostnadsökningar budgeteras centralt i förvaltningen och budget kommer att fördelas 
ut till sektorerna under året efter faktiskt utfall.

3.1.2 VA-verksamheten (Tkr)

 Budget 2022 Budget 2021 Utfall 2020

Summa intäkter 124 569 120 647

Personalkostnader -29 664 -27 585

Övriga kostnader -90 805 -94 549

Summa kostnader -127 751 -122 135

Nettokostnader -2 195 -1 487

3.1.3 Avfallsverksamheten (Tkr)

 Budget 2022 Budget 2021 Utfall 2020

Summa intäkter 52 229 48 357 49 969

Personalkostnader -5 421 -4 966 -4 271

Övriga kostnader -46 808 -45 028 -45 989

Summa kostnader -52 229 -49 994 -50 260

Nettokostnader 0 -1 637 -291

3.1.4 Miljö, avgiftsfinansierat (Tkr)

 Budget 2022 Budget 2021 Utfall 2020

Summa intäkter 3 489

Personalkostnader -10 572

Övriga kostnader -1 550

Summa kostnader -12 122

Nettokostnader -8 633
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3.1.5 Nettokostnad per verksamhet (Tkr)

 Budget 2022 Budget 2021 Utfall 2020

Sektorchef -56 079 -56 747 -49 964

Projektenheten -5 195 -5 159 -3 394

Verksamhetsområde Teknik -76 519 -75 418 -64 110

Verksamhetsområde Service 0 0 327

Verksamhetsområde Planering -32 060 -31 696 -23 679

Verksamhetsområde Fastighet -73 752 -70 095 -73 390

Nettokostnad -243 605 -239 115 -214 209

3.2 GAP-analys
Vi jobbar med omvärldsbevakning i syfte att inspireras och lära oss mer av andra goda 
exempel både inom och utanför kommunen. Vi fortsätter jämföra enheter för att öka 
likvärdigheten samt jämföra oss och våra förutsättningar med andra liknande kommuner och 
riket.



8 Sektorplaner 2022 - KS2021/1571-5 Sektorplaner 2022 : Sektorplan 2022 Samhälle och utveckling 2021-11-29

16(45)

3.3 Personal

3.3.1 Personal

3.3.1.1 Anställda

 Utfall T2 2021 Utfall 2020

Antal anställda 482 477

Antal anställda, kvinnor 312 310

Antal anställda, män 170 167

Antal årsarbetare 471 465

Antal årsarbetare, kvinnor 303 299

Antal årsarbetare, män 168 165

3.3.1.2 Sjukfrånvaro

 Utfall T2 2021 Utfall 2020

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 6,7 7,3

Sjukfrånvaro (%) - Kvinnor 8,6 9

Sjukfrånvaro (%) - Män 3,3 4,3

Ålder <= 29 år (%) 2,5 5,7

Ålder 30-49 år (%) 5,4 6,2

Ålder >= 50 år (%) 8,6 8,6

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 2,9 3,1

Varav sjukfrånvaro mindre än 15 dagar (%) 2,8 3,4

Varav sjukfrånvaro 15 dagar eller mer (%) 3,9 3,9

Sjukfrånvaro 15-90 dagar (%) 1,2 1,1

3.3.1.3 Sjuklönekostnad

 Utfall T2 2021 Utfall 2020

Sjuklönekostnad Kronor 2 521 224 3 856 460

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 1 800 531 2 819 231

Sjuklönekostnad kronor, män 720 693 1 037 229

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 1 037 483 1 586 933

Summa 3 558 707 5 443 393
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3.4 Volymer

3.4.1 VO Teknik

3.4.2 Vatten och avlopp

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal läckor 15 15 25

Debiteringsgrad VA-teknik (%) 27 27 30

3.4.3 Trafik- gatu- och parkenheten

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal parkeringsplatser 5 200 5 200 5 200 5 192

Antal kvadratmeter gata, parkering, trottoar, gång- 
och cykelväg, allmän platsmark 1 300 000 1 300 000 1 364 883

Antal aktivitetsplatser, allmän platsmark 47 46 43

Antal kvadratmeter gräsyta, allmän platsmark 820 000 819 000 798 765

Antal kvadratmeter planteringsyta, allmän platsmark 13 500 13 250 13 257

Antal kvadratmeter gräsyta, kvartersmark 212 000 211 500 228 913

Antal kvadratmeter planteringsyta, kvartersmark 1 850 1 800 1 780

Antal aktivitetsplatser, kvartersmark 72 71 70

Antal färdtjänstärenden 600 640 511

Antal skolskjutsärenden 3 900 3 000 3 050 3 887

3.4.4 Hamnverksamheten

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal besökande båtar i gästhamnen. 13 000 13 000 12 800 10 908

Antal resenärer färjetrafik 520 000 520 000 420 052

3.4.5 Renhållning

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal abonnenter med hämtning av hushållsavfall 13 000 12 900 12 826
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3.4.6 VO service

3.4.7 Måltidsservice

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal serverade måltider totalt (koefficient) 2 610 000 2 570 000 2 390 000 2 143 341

Antal serverade luncher inom förskola (koefficient) 277 500 277 500 265 000 215 590

Antal serverade luncher inom skola (koefficient) 880 000 880 000 865 000 837 600

Antal serverade luncher inom gymnasieskola 
(koefficient) 305 000 305 000 175 000 146 415

Antal serverade luncher inom äldreomsorg 
(koefficient) 160 000 160 000 150 000 150 375

Antal serverade måltider med specialkost/anpassad 
kost inom sektor Bildning och Lärande. 13 138 000 138 000 129 797

3.4.8 VO Planering & myndighet

3.4.9 Bygglovsenheten

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal delegationsbeslut 1 000 1 000 1 204

Antal startbesked 700 700 720

Antal beslut om förhandsbesked 100 100 131

Antal nämndbeslut i Miljö- och byggnadsnämnden 120 110

Antal slutbesked 650 650 643

3.4.10 Miljöenheten

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal delegationsbeslut 1 200 1 200 1 630

Antal tillsyns/kontrollrapporter 700 700 724

Antal nämndbeslut i Miljö- och byggnadsnämnden 30 30 38

Antal förbud av enskilda avlopp 90 90 83

3.4.11 Planenheten

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal antagna detaljplaner 6 6 5 5
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3.4.12 Portfölj tillväxt - Bostadsförsörjning

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal slutbesked för bostäder med bostadsrätt 264 360 101

Antal slutbesked för bostäder med hyresrätt 121 80 216

Antal slutbesked för bostäder med eget ägande 90 86 93

Antal slutbesked för bostäder avseende målgrupp 
äldre (seniorbostäder, trygghetsboende, tryggt 
boende m.fl.) 14 0

3.4.13 VO Fastighet

3.4.14 Kommunala fastigheter

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Elförbrukning (MWh) 20 200 19 700 18 900 19 027

Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2 218 000 216 000 214 111 214 743

Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2 63 880 58 635 59 815 59 241

Inhyrningen av fastigheter ökar. Vi hyr i större utsträckning än tidigare in oss i lokaler hos 
privata aktörer.

3.4.15 Fritid

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Föreningar som erhåller föreningsbidrag, antal 115 114 114 133

Simhall, antal besök 107 000 107 000 40 000 84 753

Simhall, antal öppna/bokningsbara timmar 1 200 2 742

Idrottshallar i kommunen, antal bokningsbara 
timmar 16 530 16 530 16 530 15 470

Idrottshallar i kommunen, antal bokade timmar 11 180 11 180 8 000 9 598

Ishall Oasen, antal öppna/bokningsbara timmar 2 965 2 965 2 000 2 475

Ishall oasen, antal bokade timmar 2 415 2 415 2 831

Gymnastiksalar i kommunen, antal bokningsbara 
timmar 13 039 13 039 10 030 11 484

Gymnastiksalar i kommunen, antal bokade timmar 3 910 3 910 3 390
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3.5 Viktiga nyckeltal 

3.5.1 VO Teknik

3.5.2 VA, nyckeltal

Volymtal
Plan 
2022

Plan 
2021

Prognos 
helår 
2021

Utfall 
2020

Antal klagomål på dricksvattenkvaliteten 150 180 100

3.5.3 Renhållning, nyckeltal

Volymtal
Plan 
2022

Plan 
2021

Prognos 
helår 
2021

Utfall 
2020

Mängd säck och kärl avfall per invånare, Kg/ år 170 170 164

Mängd grovavfall och farligt avfall, inklusive elavfall och 
batterier, per invånare, kg/ år 290 250 249

Mängd förpackningar per invånare, kg/år 45 85 45 42

3.5.4 Trafik Gata Park, nyckeltal

Volymtal
Plan 
2022

Plan 
2021

Prognos 
helår 
2021

Utfall 
2020

Förnyelsetakt ytskikt (antal år för att förnya den totala ytan) 30 30 34 29

3.5.5 VO service

3.5.6 Måltidsservice, nyckeltal

Volymtal
Plan 
2022

Plan 
2021

Prognos 
helår 
2021

Utfall 
2020

Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kr/elev 5 763

Produktionssvinn,  i gram per serverad tallrik 23 23 23 19,3

Redovisning i gram av genomsnitt svinn per tallrik  vid 
serverad portion inom sektor Bildning och Lärande. 20 20 20 19,8

Andel ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten 32 30 30
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3.5.7 VO Planering & myndighet

3.5.8 Miljö, nyckeltal

Volymtal
Plan 
2022

Plan 
2021

Prognos 
helår 
2021

Utfall 
2020

Händelsestyrd kontroll för livsmedelsgruppen, Antal timmar 400

Antal matförgiftningar 18

Antal klagomål (ej matförgiftningar) inom livsmedelsområdet 10

Antal RASSF och oförutsedda händelser 17

Antal klagomål inom hälsoskyddsområdet 30

Antal tillstånd för bergvärme 65

3.5.9 VO Fastighet

3.5.10 Kommunala fastigheter, nyckeltal

Volymtal
Plan 
2022

Plan 
2021

Prognos 
helår 
2021

Utfall 
2020

kWh/m² (elenergi), egna lokaler 79 80 73,8

kWh/m² (fjärrvärme), egna lokaler 68 69 63

3.5.11 Lokalytor

Volymtal
Plan 
2022

Plan 
2021

Prognos 
helår 
2021

Utfall 
2020

Lokalyta per elev i grundskolan (m2) 12 13 14

Lokalyta per elev i gymnasieskolan (m2) 12 16 19,8

Lokalyta per barn i förskola (m2) 10 10 11,4

Lokalytor/ invånare (m2) 6 6 4,55
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4 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att 
arbeta med samt aktiviteter och indikatorer

4.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Tolkning

Våra arbeten är meningsfulla och viktiga och gör skillnad i många människors vardag. Vi 
utbildar våra barn och ungdomar, vi tar hand om våra äldre och vi underhåller vatten och 
avlopp bland mycket annat. Vår kompetens tas tillvara och med våra värderingar 
medborgarfokus, helhetssyn och lärande är vårt arbete långsiktigt och utvecklar det goda 
samhället.

Kompetensförsörjning genom utveckling av digitalisering av verktyg och processer. Ökar 
attraktiviteten som modern arbetsgivare. 

Öka känslan av sammanhang (KASAM) genom att påverka anställdas känsla av egen upplevd 
kontroll, kunskap och motivation samt trivsel.

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Förstärka känslan av 
sammanhang 
(KASAM) genom 
Hälsokorset

Förstärka känslan av sammanhang (KASAM) genom 
ett hälsofrämjande ledarskap som stärker 
medarbetarnas känsla av meningsfullhet, begriplighet 
och hanterbarhet. Kan utformas på enhetsnivå t.ex. 
med att främja meningsfullt arbete, vi-känsla, fira 
framgång och satsa på varumärket Kungälvs kommun.

2022-12-31 Anders 
Holm, Ann-

Charlott 
Backström

Digitalisera 
bygglovsprocessen

VI ska införa en helhetslösning med ärendehantering, 
processer, administration. Projektet drivs av IT-strateg 
tillsammans med bygglovsenheten.

2022-12-31 Mirsad 
Radoncic

Digitalisera 
detaljplaneprocessen

Genomföra digitalisering av detaljplaneprocessen. 
Implementera arbetssättet. Alla planer som påbörjas 
2022 ska enligt lagkrav vara digitala.

2022-12-31 Camilla 
Schalin, Ida 

Brogren

Utveckla och 
implementera en ny 
primärkarta

Utveckla och implementera en ny primärkarta med 
förbättrad digital grundinformation som underlättar 
kunder och förvaltningen att göra rätt.

2023-12-31 Boris 
Damljanovi

c

Utveckla och 
implementera diverse 
webb/e-tjänster

På respektive enhet utveckla och implementera 
diverse webb/e-tjänster så som 
- Förbättra digital kundservice
- Kartbaserad synpunkt/felanmälan om yttre miljön
- Webbtjänster och app renhållningsenheten 
- E-tjänster för miljöenheten
- E-tjänster för måltid/specialkost
- Digital lokalbokningstjänst 
- Fastighetsbaserat ärendehanteringssystem
- Digitalt SBA-system, Fastighet

2022-12-31 Anneli 
Thronsen, 

Martin 
Hollertz, 

Fredric 
Norrå, 

Helena 
Tellberg

Genomför 
kompetensutveckling
sinsatser för 
medarbetare

Sektorn behöver stärka upp med utbildningar för att 
leva upp till lagkrav inom flera olika kompetenser. Höja 
kompetensen för att kunna följa med i den digitala 
utvecklingen. 
Exempel på andra kompetensutvecklingsinsatser: 
kurser, föreläsningar, workshops, teambuilding

2022-12-31 Anders 
Holm, 

Andreas 
Forsner

Utveckla arbetssätt 
för att lyfta 
kompetensförsörjning
sfrågan på APT

Kompetensförsörjning och framtidens utmaningar vi 
står inför ska vara en naturlig del av alla APT och 
ledningsgruppsmöten. Kompetensförsörjning är en 
långsiktig strategisk fråga där varje enhet och 
medarbetare bör vara delaktiga.

2022-12-31 Andreas 
Forsner
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4.2 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 Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

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.

På SKR:s hemsida finns 
undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Räkna 
med både företag och övriga. 

Undersökningen Insikt 
redovisas årsvis vecka 20 året 
efter undersökningsåret. Det 
innebär att resultat måste 
redovisas med ett års 
eftersläpning. Därför är utfallet 
som redovisas 2022 det 
resultat som Kungälvs 
kommun fick i 2021-års 
undersökning.
NKI-gradering: 
80 eller högre: Mycket högt, 
70 till 80: Högt, 
62 till 69: Godkänt, 
50 till 61: Lågt, 
50 eller lägre: Mycket lågt

72 70 70 Mirsad 
Radoncic

Allmän platsmark - Index i 
servicemätningen Insikt
Insikt är en servicemätning av 
kommunernas 
myndighetsutövning. 
Undersökningen är ett verktyg 
för kommunerna i arbetet med 
att skapa ett bättre 
företagsklimat. Index 0-100.

På SKLs hemsida finns 
undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Räkna 
med både företag och 
privatpersoner. 
NKI-gradering: 
80 eller högre: Mycket högt, 
70 till 80: Högt, 
62 till 69: Godkänt, 
50 till 61: Lågt, 
50 eller lägre: Mycket lågt

78 80 80 Martin 
Hollertz, 

Mikael 
Svensson

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Se över 
internhyressystemet

Revidera styrdokument "Anvisning internhyra". Särskilt 
fokus på revideringsprocess hyreskonsekvenser. Samt 
möjlighet att både finansieras av internhyra och en del 
som ram där  fokus är att komma ikapp 
underhållsskuld.

2022-04-30 Håkan 
Wallentin, 
Susanne 
Claesson

Genomför 2 
jämförelseaktiviteter 
inom 
Verksamhetsområde 
Teknik med 
studiebesök i andra 
kommuner.

Verksamhetsområde Teknik väljer ut två enheter eller 
funktioner som ska göra studiebesök i annan kommun 
för att få inspiration till att utveckla och effektivisera 
verksamheten. Aktiviteten innefattar insamlande av 
information, analys och förslag till åtgärder inom 
verksamheten.

2022-12-31 Martin 
Hollertz
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Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Fastighetsbesiktning 
av drift- och 
underhåll, 
myndighetskrav, 
arbetsmiljö och 
säkerhet.

Besiktning av drift och underhåll av fastigheter. 
Genomförs 2 gånger om året genom syn av 2-3 objekt 
i en kommundel. 
Besiktningen leds av fastighetschef som också utser 
kommundel och objekt. Deltagande funktioner är 
planerat underhåll, akut underhåll, drift och lokalvård.

2022-12-31 Pernilla 
Esping, 

Susanne 
Claesson

Upphandla system för 
ärendehantering

Nuvarande system uppfyller inte våra krav. Ett nytt 
ärendehanteringssystem ska underlätta processen 
från behov/felanmälan till åtgärd och underlätta analys 
och verksamhetsutveckling. Systemet ska uppfylla 
krav och behov för verksamheterna  Lokaler och 
anläggningar, Teknik och Service.

2022-12-31 Anneli 
Thronsen, 

Martin 
Hollertz, 
Helena 

Tellberg

4.3 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

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Implementera ett 
systematiskt 
brandskyddsarbete i 
kommunens lokaler.

I ett övergripande arbete avseende SBA (systematiskt 
brandskyddsarbete) pågår arbetet med att koppla 
samman beslutad brandskyddspolicy med 
tillämpningsanvisningen. Vidare pågår arbete med att 
handla upp ett digitalt SBA system där både 
fastighetsägaren och verksamheterna kan utföra sin 
respektive SBA. I det digitala systemet skall all 
nödvändig information och dokumentation finnas att 
tillgå. Som en del av implementeringen sker även en 
genomlysning av vilka utbildningsinsatser som krävs 
för kommunens samtliga medarbetare.

2022-12-31 Susanne 
Claesson

Säkerställ städning av 
skolgårdar

Kontrollera att städning av skolgårdar sköts enligt avtal 
med entreprenör. Säkerställ städning efter helg då 
många ungdomar rör sig på skolgårdarna.

2022-12-31 Anders 
Holm
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4.4 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv

Tolkning

Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. 
Mångfald och delaktighet ska stimuleras.

Handlingsplan 

Fritidsverksamheten följer upp antalet aktiviteter och antalet aktiva individer inom 
föreningsidrotten i kommunen.

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Antal aktiviteter redovisade 
inom LOK-stödet (Lokalt 
aktivitetsstöd)
Antal aktiviteter mäts genom 
systemet APN.

Mäts och rapporteras två ggr 
per år. Siffrorna släpar efter ett 
år pga att siffrorna från 
föreningar kommer först 25 
februari. Under 2019 visas 
därför siffrorna från 2018.

15 200 13 800 14 145 Katarina 
Vallström

Antal aktiva individer 7-20 år.
Antal individer i den aktuella 
åldersgruppen som 
föreningarna erhållit LOK-stöd 
för.

Antal individer i den aktuella 
åldersgruppen som 
föreningarna erhållit LOK-stöd 
för.Siffran mäter antal 
föreningsmedlemmar mellan 7 
och 20 år som deltagit i 3 eller 
flera aktiviteter under året. 
Siffran mäts årsvis och hämtas 
ur APN (Aktivitetskort på 
nätet). För att få fram siffran 
måste man räkna varje 
förening. 
Siffrorna släpar efter 1 år 
eftersom siffrorna redovisas 
från föreningarna först 25 
februari varje år. Under 2019 
visas därför antal aktiva 
individer 2018.

8 070 8 063 8 265 Katarina 
Vallström

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Upprätta 
underhållsplan för 
motionsområden

Ökad utomhusaktivitet under pandemin har lett till ökat 
slitage på motionsområden. Behov av 
upprustningsplan med åtgärder och prioriteringar.

2022-12-31 Helena 
Tellberg

Utred förutsättningar 
för mountainbikeled

Mountainbikesporten har ökat i popularitet. Utredning 
om dedikerade mountainbikestigar behövs.

2022-12-31 Katarina 
Vallström

4.5 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



8 Sektorplaner 2022 - KS2021/1571-5 Sektorplaner 2022 : Sektorplan 2022 Samhälle och utveckling 2021-11-29

26(45)

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Översyn av 
tillgängligheten till 
lekplatser när det 
gäller syn och 
hörselskadade

Enligt plan för funktionshinderpolitikiskt arbete 2023-12-31 Mikael 
Svensson

Fortsatta satsningar 
kring fysisk 
tillgänglighet vid 
utemiljöer som kultur- 
och 
idrottsanläggningar 
och skolgårdar

Enligt plan för funktionshinderpolitiskt arbete 2023-12-31 Jan Eklund, 
Pernilla 
Esping

Åtgärda enkelt 
avhjälpta hinder på 
kommunala gator

Enligt plan för funktionshinderpolitiskt arbete 2023-12-31 Mikael 
Svensson

4.6 Förbättrat näringslivsklimat

Tolkning

Ett bra näringslivsklimat skapas av en mängd olika faktorer. Svenskt Näringsliv definierar 
företagsklimat som "Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i 
företagarens närmiljö". Kommunen råder inte ensam över dem, men kan inom sina 
ansvarsområden medverka till att näringslivet ges bra förutsättningar.

Handlingsplan 

För att näringslivet i Kungälvs kommun ska utvecklas måste både befintliga företag och 
företag som vill etablera sig i kommunen uppleva att det finns ett gynnsamt näringslivsklimat 
att verka i. Vi följer upp index i servicemätningen Insikt.

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Allmän platsmark - Index i 
servicemätningen Insikt
Insikt är en servicemätning av 
kommunernas 
myndighetsutövning. 
Undersökningen är ett verktyg 
för kommunerna i arbetet med 
att skapa ett bättre 
företagsklimat. Index 0-100.

På SKLs hemsida finns 
undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Räkna 
med både företag och 
privatpersoner. 
NKI-gradering: 
80 eller högre: Mycket högt, 
70 till 80: Högt, 
62 till 69: Godkänt, 
50 till 61: Lågt, 
50 eller lägre: Mycket lågt

78 80 80 Martin 
Hollertz, 

Mikael 
Svensson

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.

På SKR:s hemsida finns 
undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Välj NKI 
för företag.  

SKR:s NKI-gradering: 
80 eller högre: Mycket högt, 
70 till 80: Högt, 
62 till 69: Godkänt, 
50 till 61: Lågt, 
50 eller lägre: Mycket låg

För deltagande kommuner kan 
resultaten följas löpande i en 
webbportal som på ett tydligt 

58 62 63 Kristina 
Franzén
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
sätt åskådliggör resultaten över 
tid. Webbportalen har en publik 
sida där en del övergripande 
resultat visas, men för 
kommunspecifika och 
fördjupande resultat krävs 
lösenord. SKR offentliggör i 
april året efter mätåret de 
nationella resultaten samt 
kommunrankingar för gruppen 
företagare i en så kallad 
Öppen jämförelse 
Företagsklimat.

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.

På SKR:s hemsida finns 
undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet 
för  företag. 
 
NKI-gradering:  
80 eller högre: Mycket högt,  
70 till 80: Högt,  
62 till 69: Godkänt,  
50 till 61: Lågt,  
50 eller lägre: Mycket lågt 

För deltagande kommuner kan 
resultaten följas löpande i en 
webbportal som på ett tydligt 
sätt åskådliggör resultaten över 
tid. Webbportalen har en publik 
sida där en del övergripande 
resultat visas, men för 
kommunspecifika och 
fördjupande resultat krävs 
lösenord. SKR offentliggör i 
april året efter mätåret de 
nationella resultaten samt 
kommunrankingar för gruppen 
företagare i en så kallad 
Öppen jämförelse 
Företagsklimat.

76 77 80 Kristina 
Franzén

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), miljö- och hälsoskydd 

Målvärde? 75 % bättre än 
2012. Resultatet redovisas i 
form av ett index 0-100.  

Resultat finns att hämta på 
SKR:s 
hemsida;http://skl.se/naringsliv
arbetedigitalisering/naringslivfo
retagsklimat/foretagsklimat/ser
vicematningavkommunernasm
yndighetsutovninginsikt.1834.h
tml

Undersökningen Insikt 
redovisas årsvis vecka 20 året 
efter undersökningsåret. Det 
innebär att resultat måste 
redovisas med ett års 
eftersläpning. Därför är utfallet 
som redovisas 2017 det 
resultat som Kungälvs 
kommun fick i 2016-års 

71 72 73 Anders 
Holm, Kent 

jellmund
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
samt serveringstillstånd. I 
enkäten ställs frågor avseende 
sex serviceområden -
 information, tillgänglighet, 
kompetens, bemötande, 
rättssäkerhet och effektivitet.

undersökning. (Håkan 
Hambeson 17/5-17)

För deltagande kommuner kan 
resultaten följas löpande i en 
webbportal som på ett tydligt 
sätt åskådliggör resultaten över 
tid. Webbportalen har en publik 
sida där en del övergripande 
resultat visas, men för 
kommunspecifika och 
fördjupande resultat krävs 
lösenord. SKR offentliggör i 
april året efter mätåret de 
nationella resultaten samt 
kommunrankingar för gruppen 
företagare i en så kallad 
Öppen jämförelse 
Företagsklimat.

Serverings-tillstånd - Index i 
service-undersökning, Insikt, 
Myndighets-område 
serverings-tillstånd
Insikt är en servicemätning av 
kommunernas 
myndighetsutövning. 
Undersökningen är ett verktyg 
för kommunerna i arbetet med 
att skapa ett bättre 
företagsklimat.

På SKR:s hemsida finns 
undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Räkna 
med både företag och 
privatpersoner. 
NY INDIKATOR 2021 -
 målvärde ej fastställt

SKR:s NKI-gradering: 
80 eller högre: Mycket högt, 
70 till 80: Högt, 
62 till 69: Godkänt, 
50 till 61: Lågt, 
50 eller lägre: Mycket låg

69% 70% 70% Kristina 
Franzén

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Digitalisera 
bygglovsprocessen

VI ska införa en helhetslösning med ärendehantering, 
processer, administration. Projektet drivs av IT-strateg 
tillsammans med bygglovsenheten.

2022-12-31 Mirsad 
Radoncic

Digitalisera 
detaljplaneprocessen

Genomföra digitalisering av detaljplaneprocessen. 
Implementera arbetssättet. Alla planer som påbörjas 
2022 ska enligt lagkrav vara digitala.

2022-12-31 Camilla 
Schalin, Ida 

Brogren

Utveckla och 
implementera en ny 
primärkarta

Utveckla och implementera en ny primärkarta med 
förbättrad digital grundinformation som underlättar 
kunder och förvaltningen att göra rätt.

2023-12-31 Boris 
Damljanovi

c

Utveckla och 
implementera diverse 
webb/e-tjänster

På respektive enhet utveckla och implementera 
diverse webb/e-tjänster så som 
- Förbättra digital kundservice
- Kartbaserad synpunkt/felanmälan om yttre miljön
- Webbtjänster och app renhållningsenheten 
- E-tjänster för miljöenheten
- E-tjänster för måltid/specialkost
- Digital lokalbokningstjänst 
- Fastighetsbaserat ärendehanteringssystem
- Digitalt SBA-system, Fastighet

2022-12-31 Anneli 
Thronsen, 

Martin 
Hollertz, 

Fredric 
Norrå, 

Helena 
Tellberg
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4.7 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

Tolkning

Service på rätt nivå och inom angiven tid, enligt gällande lagstiftning

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Handläggningstid för 
bygglovsärende (veckor)
Lagen säger att 
handläggningstiden för bygglov 
ska vara högst 10 v. Målet är 
att bygglov/förhandsbesked 
beslutas inom 8 veckor från 
kompletta handlingar.

Idag manuell avstämning. 
Medelvärde. Bygglovsenheten 
tar själva fram siffran.

5 9 8 Mirsad 
Radoncic

Andel överklagade 
bygglovsbeslut som står sig 
i överprövande insatser
Målet är att 70 % av 
överklagade miljö och 
bygglovsbeslut skall stå sig i 
överprövande instanser.
Politikerna i miljö- och 
byggnadsnämnden kan välja 
att inte överklaga beslut som 
går emot nämnden och då står 
sig domslutet i den lägre 
instansen. Det behöver inte 
innebära att det skulle ha gjort 
det om beslutet hade 
överklagats uppåt. Ju högre 
upp nämnden väljer att 
överklaga desto mer 
prejudicerande blir domen.

Bygglovsenheten tar fram 
siffror.
Dela upp i analysen för 
förhandsbesked och bygglov.

80% 80% 80% Mirsad 
Radoncic

Andel överklagade 
miljöbeslut som står sig i 
överprövande insatser
Målet är att 80 % av 
överklagade miljö och 
bygglovsbeslut skall stå sig i 
överprövande instanser.
Politikerna i miljö- och 
byggnadsnämnden kan välja 
att inte överklaga beslut som 
går emot nämnden och då står 
sig domslutet i den lägre 
instansen. Det behöver inte 
innebära att det skulle ha gjort 
det om beslutet hade 
överklagats uppåt. Ju högre 
upp nämnden väljer att 
överklaga desto mer 
prejudicerande blir domen.

Miljöenheten tar fram siffror 74% 80% 80% Kristina 
Franzén

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.

På SKR:s hemsida finns 
undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Räkna 
alla svarande (Företag och 
övriga). Välj delområde "Hur 
nöjd var du med tiden för 
handläggningen av ditt 
ärende?"

71 70 Mirsad 
Radoncic
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
Undersökningen Insikt 
redovisas årsvis vecka 20 året 
efter undersökningsåret. Det 
innebär att resultat måste 
redovisas med ett års 
eftersläpning. Därför är utfallet 
som redovisas 2022 det 
resultat som Kungälvs 
kommun fick i 2021-års 
undersökning.
NKI-gradering: 
80 eller högre: Mycket högt, 
70 till 80: Högt, 
62 till 69: Godkänt, 
50 till 61: Lågt, 
50 eller lägre: Mycket lågt

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.

På SKR:s hemsida finns 
undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Räkna 
alla svarande (Företag och 
övriga). Välj delområde "Hur 
nöjd var du med tiden för 
handläggningen av ditt 
ärende?"

Undersökningen Insikt 
redovisas årsvis vecka 20 året 
efter undersökningsåret. Det 
innebär att resultat måste 
redovisas med ett års 
eftersläpning. Därför är utfallet 
som redovisas 2022 det 
resultat som Kungälvs 
kommun fick i 2021-års 
undersökning.
NKI-gradering: 
80 eller högre: Mycket högt, 
70 till 80: Högt, 
62 till 69: Godkänt, 
50 till 61: Lågt, 
50 eller lägre: Mycket lågt

66 70 Kristina 
Franzén

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.

På SKR:s hemsida finns 
undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Räkna 
alla svarande (Företag och 
övriga). Välj delområde "Hur 
nöjd var du med tiden för 
handläggningen av ditt 
ärende?"

Undersökningen Insikt 
redovisas årsvis vecka 20 året 
efter undersökningsåret. Det 
innebär att resultat måste 
redovisas med ett års 
eftersläpning. Därför är utfallet 
som redovisas 2022 det 
resultat som Kungälvs 
kommun fick i 2021-års 
undersökning.
NKI-gradering: 
80 eller högre: Mycket högt, 
70 till 80: Högt, 

80 80 Kristina 
Franzén
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
62 till 69: Godkänt, 
50 till 61: Lågt, 
50 eller lägre: Mycket lågt

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.

På SKR:s hemsida finns 
undersökningen att tillgå och 
plocka fram resultatet. Räkna 
alla svarande (Företag och 
övriga). Välj delområde "Hur 
nöjd var du med tiden för 
handläggningen av ditt 
ärende?"

Undersökningen Insikt 
redovisas årsvis vecka 20 året 
efter undersökningsåret. Det 
innebär att resultat måste 
redovisas med ett års 
eftersläpning. Därför är utfallet 
som redovisas 2022 det 
resultat som Kungälvs 
kommun fick i 2021-års 
undersökning.
NKI-gradering: 
80 eller högre: Mycket högt, 
70 till 80: Högt, 
62 till 69: Godkänt, 
50 till 61: Lågt, 
50 eller lägre: Mycket lågt

74 75 Andreas 
Forsner

Handläggningstid från start 
till antagen detaljplan 
(månader, median)
Indikatorn mäter 
handläggningstid från start till 
antagen detaljplan. Utfallet 
visar antal månader, 
medianvärde av alla handlagda 
detaljplaner de senaste tre 
åren.

Mäter på samma sätt som i 
Öppna jämförelser:
Startdatum - Datum för 
antagande. Medianvärde för de 
senaste tre åren.

25 25 Anna Hedlin, 
Fredric 

Norrå

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Digitalisera 
bygglovsprocessen

VI ska införa en helhetslösning med ärendehantering, 
processer, administration. Projektet drivs av IT-strateg 
tillsammans med bygglovsenheten.

2022-12-31 Mirsad 
Radoncic

Digitalisera 
detaljplaneprocessen

Genomföra digitalisering av detaljplaneprocessen. 
Implementera arbetssättet. Alla planer som påbörjas 
2022 ska enligt lagkrav vara digitala.

2022-12-31 Camilla 
Schalin, Ida 

Brogren

Utveckla och 
implementera en ny 
primärkarta

Utveckla och implementera en ny primärkarta med 
förbättrad digital grundinformation som underlättar 
kunder och förvaltningen att göra rätt.

2023-12-31 Boris 
Damljanovi

c

Utveckla och 
implementera diverse 
webb/e-tjänster

På respektive enhet utveckla och implementera 
diverse webb/e-tjänster så som 
- Förbättra digital kundservice
- Kartbaserad synpunkt/felanmälan om yttre miljön
- Webbtjänster och app renhållningsenheten 
- E-tjänster för miljöenheten
- E-tjänster för måltid/specialkost
- Digital lokalbokningstjänst 
- Fastighetsbaserat ärendehanteringssystem
- Digitalt SBA-system, Fastighet

2022-12-31 Anneli 
Thronsen, 

Martin 
Hollertz, 

Fredric 
Norrå, 

Helena 
Tellberg
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Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Miljöenheten 
utvecklar metod för 
att mäta 
handläggningstider

Det behövs en uppföljning av handläggningstider för 
att följa upp målet.

2022-12-31 Kristina 
Franzén

Kart och mark 
utvecklar metod för 
att mäta 
handläggningstider

Utveckla mätmetod för handläggningstider inom kart- 
och mätverksamheten.

2022-12-31 Boris 
Damljanovi

c

4.8 Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, 
verksamhetsmark och handel

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Antalet bostäder i beviljade 
bygglov
Summan av småhus, 
lägenheter i flerfamiljshus och 
olika former av kommunala 
omsorgsboenden. Målet är 300 
per år vilket innebär 25 nya 
bostäder per månad. Målvärde 
och utfall 2020 och framåt 
redovisas årsvis.

Manuell räkning sker på totalen 
varje månad och följs upp 
månadsvis. Varje månad 
adderas måltalet med 25 nya 
bostäder. Målvärdet per år är 
300. Vid varje årsskifte 
nollställs mätningen.

656 300 300 Mirsad 
Radoncic, 

Marika 
Hylen

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.

Manuell räkning utifrån när 
beslut diarieförs.
Mäts månadsvis. Varje månad 
adderas måltalet med 25 nya 
(300/12) bostäder.
Trendpilen visar förändring av 
måluppfyllnad jämfört med 
föregående år. Ökning av 
måluppfyllnad = positiv trend.

423 300 300 Mirsad 
Radoncic, 

Marika 
Hylen

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

Antal bostäder som medges i 
de detaljplaner som vunnit laga 
kraft.

401 300 300 Anna Hedlin, 
Ida Brogren

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

Samhälle och utveckling 
behöver beskriva hur 
mätningen går till och när. 
Marika lägger in siffror 
månadsvis.

85 50 60 Mirsad 
Radoncic, 

Marika 
Hylen

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Samordning med 
Bokab kring mark för 
näringslivet

Samordning för gemensam utveckling av mark för stöd 
till befintligt näringsliv ska påbörjas. Arbetet kommer 
att starta när en ny näringslivslots är på plats.

2022-12-31 Fredric 
Norrå, Kent 

jellmund



8 Sektorplaner 2022 - KS2021/1571-5 Sektorplaner 2022 : Sektorplan 2022 Samhälle och utveckling 2021-11-29

33(45)

4.9 Minskade utsläpp i luft och vattendrag

Tolkning

Energianvändning och utsläpp av koldioxid ska minimeras. Energieffektivisering och utbyte 
till förnybara bränslen ska genomföras successivt både internt i kommunförvaltningen och 
externt i den geografiska kommunen.  Utgångspunkten är utsläpp från trafik, enskilda avlopp, 
microplaster. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten 
samt ytavrinning beaktas.

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

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.

Länsstyrelserna tar fram 
statistik för respektive 
kommun. Baseras på 
försäljningsstatistik samt 
trafikmätningar mm. Statistiken 
presenteras med två års 
eftersläpning. (Hösten 2020 
kommer siffrorna för 
2018).  Siffran från 
länsstyrelsen divideras med 
aktuell befolkningsstatistik från 
SCB. Detta görs manuellt.
http://extra.lansstyrelsen.se/rus
/Sv/statistik-och-
data/Pages/default.aspx
Välj excelfil, sortera ut 
koldioxid, västra götaland.

2,2 2,6 2,5 Ida Brogren

Antal cyklister/dygn på våra 
3 mätpunkter
Vi mäter genomsnittligt antal 
cyklister per dygn under året 
på cykelvägarna vid 
Ytterbystigen, Strandgatan och 
Karebyvägen. Vårt mål är att 
antal cyklister ska öka med 2% 
varje år.

Vi mäter antal passerande 
cyklister på cykelvägarna vid 
Ytterbystigen, Strandgatan och 
Karebyvägen. Mätningen sker 
under hela året med 
magnetslingor som är 
nedfrästa i cykelbanan. 
Eftersom mätpunkterna ibland 
slutar fungera är det bättre att 
mäta per genomsnitt per dygn 
under året istället för totalt 
antal.

840 765 780 Andreas 
Forsner, 

Mikael 
Svensson

Antal resor med seniorkort
Indikatorn beskriver antal resor 
i kollektivtrafik som görs med 
seniorkort.

Statistik ifrån Västtrafik 
Målvärdet baseras på att antal 
resor i kollektivtrafiken ska 
enligt plan öka med 3%.

119 63
5

212 18
0

218 54
5

Marielle 
Månskär

Antal resor med Fria resor-
kort
Fria resor erbjuds till ungdomar 
i högstadiet och gymnasiet.

Statistik från Västtrafik 32 566 30 000 30 000 Marielle 
Månskär

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 

Statistiken redovisas av 
Västtrafik till kommunens 
kollektivtrafikansvarige, 
halvårsvis och årsvis.
Frågor om statistikuppgifterna 
ställs via mejl till 
kommun@vasttrafik.se

6 937 
742

8 253 
802

8 501 
416

Marielle 
Månskär
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
enskilda linjer om önskemål 
uppkommer.

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).

Statistik från Kungälv Energi. 2,97% 4,25% 4,5% Fredric 
Norrå

Energianvändning 
kommunförvaltningen -
 fastighet
Total energiförbrukning 
fastigheter. Inkluderar el, 
fjärrvärme, pellets, olja

Enhet  MWh/år.
Målet är 2 % minskning per år. 
Beror dock på hur mycket nytt 
som byggs. Bör även tas 
hänsyn till de olika årens 
kölddagar.
Uträkning av vad detta innebär 
har ej skett ännu.

38 197 Johannes 
Pelz

Energianvändning 
kommunförvaltningen - resor 
och transporter
Total energiförbrukning resor 
och transporter i egna fordon. 
Inkluderar diesel, bensin, E85, 
biogas. Inklusive 
Marstrandsfärjan.

MWh/år
Tas fram internt av 
Samhällsbyggnad

Fredric 
Norrå

Andel ekologiska livsmedel i 
måltidsverksamheten (%)
Mäta förvaltningens och 
invånarnas klimatpåverkan 
genom att mäta andel 
ekologiska livsmedel.

Andel (%) inköpta ekologiska 
livsmedel av total mängd 
inköpta livsmedel i kronor. 
Redovisande inköp hämtas 
från statistiksystem Hantera 
och kostnadskonton livsmedel i 
AGRESSO. Mäts månadsvis. 
Rapporteras tertialvis.

30% 32% Anneli 
Thronsen

Koldioxid-utsläpp av 
livsmedel i 
måltidsverksamheten
Andelen kg CO2e per kg 
inköpta livsmedel.

Riktlinje och målvärde utifrån 
det regionala arbetet Klimat 
2030. Riktlinjen är 1,7 kg Co2e 
per kg inköpta livsmedel. Vårt 
målvärde 2021 -2022 är 1,6 kg 
Coe per inköpta livsmedel.

Mätmetod
Co2e värdet mäts per kg 
inköpta livsmedel. 
Resultat sammanställs och 
redovisas via Hantera 
statistiksystem. Resultatet 
baseras på typ av 
livsmedelsinköp för hela 
verksamhetsområdet.

Rutiner
Via Statistiksystemet Hantera 
får vi månadsvis 
sammanställningar över utfall 
Co2e i perioden och 
ackumulerat utfall kopplat till 
vårt mål. Systemet tar fram 
information som visar inköpta 
varors klimatpåverkan,
Resultatet redovisas och följs 
upp med handlingsplan i olika 
styrande grupper inom 
verksamhetsområdet 
(ledningsgrupp, 
köksledargrupp, 
medarbetargrupp). Uppföljning 

1,67 1,6 1,6 Anneli 
Thronsen
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
och åtgärdsplan sker både på 
enhetsnivå, köksledargrupp 
och i menyplaneringsgruppen.
Riktlinjer målvärde via 
gemensamma klimatmål i det 
regionala arbetet Klimatmål 
2030.

Antal hushåll där små 
enskilda avlopp (1-5 hushåll) 
åtgärdats efter tillsyn
En gång om året kontrolleras 
hur många små enskilda 
avlopp som har vidtagit 
åtgärder på sitt bristfälliga 
avlopp i 
Vision.(installationsintyg, 
sluttömning etc)..

Kontroll i 
ärendehanteringssystemet 1 
gång per år.

70 80 Kristina 
Franzén

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Förberedelser för att 
mäta 
kostnadseffektivitet 
inom 
måltidsverksamheten.

Förberedelser för att kunna mäta kostnadseffektiv 
leverans. Möjliggöra att jämföra sig med privata 
verksamheter. Det gäller båda råvarornas kostnader 
per måltid och personalkostnaden per måltid.

2022-12-31 Anneli 
Thronsen

Förberedelser att 
mäta 
kostnadseffektivitet i 
lokalvårdsverksamhet
en.

Under 2021 kommer vi att arbeta med förberedelser 
och framtagande av nyckeltal för att 2022  mäta t.ex. 
kostnad per kvadratmeter städad yta för jämförelse av 
extern och intern leverans.

2022-12-31 Anneli 
Thronsen

Inventera andel 
ekologisk 
jordbruksmark på 
kommunägd mark

2022-12-31 Boris 
Damljanovi

c

Förbered elektrifiering 
av Marstrandsfärjan

2022-12-31 Martin 
Hollertz
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4.10Ökad 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.

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

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.

Statistiken redovisas av 
Västtrafik till kommunens 
kollektivtrafikansvarige, 
halvårsvis och årsvis.
Frågor om statistikuppgifterna 
ställs via mejl till 
kommun@vasttrafik.se

6 937 
742

8 253 
802

8 501 
416

Marielle 
Månskär

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.

http://extra.lansstyrelsen.se/rus
/Sv/Pages/default.aspx

790 800 800 Fredric 
Norrå

Nyttjandegrad Kode 
pendelparkeringar (%)
Indikatorn beskriver 
nyttjandegrad på tre 
pendelparkeringar i Kode. De 
ligger vid motorvägen, 
brandstationen och 
tågstationen. Mätning sker en 
vardag mellan 9-15 i varje 
tertialperiod.
Motorväg 155 platser
Brandstation 39 platser
Tågstation 57 platser
Totalt 251 platser

Antal bilar dividerat med antal 
parkeringsplatser. 
Handikapparkering och platser 
med laddstation är inkluderade 
i antalet parkeringsplatser. 
Mätning sker tertialvis en 
vardag mellan 9-15 under april, 
augusti och december.

16% 50% 80% Andreas 
Forsner, 

Mikael 
Svensson

Nyttjandegrad Ytterby 
pendelparkering (%)
Indikatorn beskriver 
nyttjandegrad på 
pendelparkeringen i Ytterby. 
Fyra av platserna på 
parkeringen tillhör Förbo. 
Mätning sker en vardag mellan 
9-15 i varje tertialperiod.
Totalt 226 platser.

Antal bilar dividerat med antal 
parkeringsplatser. 
Handikapparkering och platser 
med laddstation är inkluderade 
i antalet parkeringsplatser. 
Mätning sker tertialvis en 
vardag mellan 9-15 under april, 
augusti och december.

48% 95% 80% Andreas 
Forsner, 

Mikael 
Svensson
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
Nyttjandegrad Kärna 
pendelparkering (%)
Indikatorn beskriver 
nyttjandegrad på tre 
pendelparkeringen i Kärna. 
Mätning sker en vardag mellan 
9-15 i varje tertialperiod.
Antal parkeringar i Kärna är 25 
st.

Antal bilar dividerat med antal 
parkeringsplatser. 
Handikapparkering och platser 
med laddstation är inkluderade 
i antalet parkeringsplatser. 
Mätning sker tertialvis en 
vardag mellan 9-15 under april, 
augusti och december. Antal 
parkeringar i Kärna är 25 st.

28% 70% 80% Andreas 
Forsner, 

Mikael 
Svensson

Nyttjandegrad Diseröd 
pendelparkering (%)
Indikatorn beskriver 
nyttjandegrad på 
pendelparkeringen i Diseröd . 
Mätning sker en vardag mellan 
9-15 i varje tertialperiod.
Total antal platser: ?

NY INDIKATOR – Målvärde ej 
fastställt

Antal bilar dividerat med antal 
parkeringsplatser. 
Handikapparkering och platser 
med laddstation är inkluderade 
i antalet parkeringsplatser. 
Mätning sker tertialvis en 
vardag mellan 9-15 under april, 
augusti och december.

42% 20% 80% Andreas 
Forsner, 

Mikael 
Svensson

Nyttjandegrad Kornhall 
pendelparkering
Indikatorn beskriver 
nyttjandegrad på 
pendelparkeringen vid 
Kornhallsfärjan. 30 
parkeringsplatser. Mätning 
sker en vardag mellan 9-15 i 
varje tertialperiod.

30 st parkeringsplatser. Antal 
bilar dividerat med antal 
parkeringsplatser. 
Handikapparkering och platser 
med laddstation är inkluderade 
i antalet parkeringsplatser. 
Mätning sker tertialvis en 
vardag mellan 9-15 under april, 
augusti och december.

80% Mikael 
Svensson
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5 Övriga viktiga mål som gäller sektorn

5.1 Intelligent samordning

Tolkning

Intelligent samordning som bygger på breda analyser utifrån medborgarnas behov av 
bostäder, näringslivets och handelns utvecklingsbehov, samt behov av infrastruktur och 
lokaler för kärnverksamheter.

Aktivitet Beskrivning
Slutdatu

m Ansvarig

Genomför 
investerings- och 
driftprogrammet.

Politiken beslutar budget, där ingår investeringar och 
driftprogram. Förvaltningen gör planering i 
portföljtidplanen och resurssätter och genomför.

2022-12-
31

Anders 
Holm, 

Amanda 
Staf

Framtagning av förslag 
på standardiserad 
byggnation. I syfte att i 
framtida byggnation bli 
mer kostnadsmedvetna 
men fortfarande till rätt 
kvalitet

Genom att ta fram tekniska anvisningar för byggnation 
för verksamhetslokaler säkerställer vi att får en 
genomgående god kvalitet med en god total 
driftsnetto.
Anvisningar är baserad på vedertagna standarder 
inom branschen, erfarenhetsåterföring internt och 
andra kommuners redan framtagna standarder. Till 
detta har vi sett över kostnadsdrivande delar och 
försökt på det viset hålla ner priserna vid byggnation 
som sedermera bidrar positivt till budget i balans och 
mer pengar till kärnverksamheterna.
Till sist har vi gjort dessa till "Kungälvsfierade" utan att 
på något sätt ha överdriva krav. Ett exempel på det är 
att vi försöker ha liknande tekniska system för alla 
byggnader.

Implementering kommer att ske 2020-2021 i samband 
med mindre omorganisation. Under den tiden kommer 
vi testa de tekniska anvisningar mot utförande 
entreprenörer och föreskrivande konsulter.

2022-12-
31

Anders 
Holm, 

Helena 
Tellberg
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6 Politiska uppdrag

6.1 Uppdrag från kommunfullmäktige

6.1.1 KF uppdrag

Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning
Tidsperi

od Ansvarig

BSoU 6. Förslag
hur vi säkerställer
behovet av
fritidsanläggningar
på ett hållbart sätt
fram till 2025.

Utveckling av ny
hallarena och
befintliga
anläggningar. Detta
omhändertas i
lokalförsörjningsplan
en

Ej påbörjad

Utveckling av ny hallarena och
befintliga anläggningar. Detta
omhändertas i
lokalförsörjningsplanen

2022-01-
01

2022-12-
31

Anders
Holm

6.2 Uppdrag från kommunstyrelsen

6.2.1 KS uppdrag

Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning
Tidsperi

od Ansvarig

50. Se över
resvanor för att
optimera kollektivt
resande

Genomföra "Plan för
konkurrenskraftig
kollektivtrafik 2019-
2022”

Pågående

Trafikplan 2017 innehåller olika spår,
bl.a. en plan för ”Konkurrenskraftig
kollektivtrafik 2019-2022”.
Prioritering i uppdraget är att främja
arbetspendling till och från våra
serviceorter.

2019-05-
01

2022-12-
31

Anders
Holm

52.
Strandstädningen –
säkra verksamheten
2020/2021

Säkra ekonomin för
strandstädningen
2022

Ej påbörjad

Befintlig budget är otillräcklig i
förhållande till uppdragets
omfattning. Rutiner och organisation
finns på plats.

2022-01-
01

2022-12-
31

Anders
Holm

44. Utred
tillsammans med
berörda
fastighetsägare hur
vi lyfter hela
Komarken-området
och sänker vägen

Extern utredning,
uppdrag 44

Pågående

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.

2021-01-
31

2022-12-
31

Anders
Holm,
Haleh

Lindqvist

NY 2021
Stadsutvecklingsarb
ete för att bygga
ihop Kungälv –
Ytterby

Översiktsplan för
Kungälv

Pågående

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.

2021-01-
01

2024-12-
31

Anders
Holm

NY 2021 Översiktsplan för På lång sikt. För att läka ihop staden 2021-01- Anders
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Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning
Tidsperi

od Ansvarig

Stadsutvecklingsarb
ete Kungälvs
stadskärna på kort-
och lång sikt

Kungälv

Pågående

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.

01
2024-12-

31

Holm

NY 2021 Genomför
fördjupad
översiktsplan för
Kode

Fördjupad
översiktsplan för
Kode tätort

Pågående

FÖP för Kode har påbörjats och
beräknas vara färdig under slutet
2022.

2021-04-
30

2022-12-
31

Anders
Holm

Ny 2022 Bidra till att
Marstrand stärks
som året-runt-
samhälle

Bidra till att
Marstrand stärks
som året-runt-
samhälle

Ej påbörjad

Anders för dialog med politiken om
uppdragets inriktning.

2022-01-
01

2022-12-
31

Anders
Holm

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

Ökad kollektivtrafik i
industriområden

Ej påbörjad

Näringslivsstrategen och
kollektivtrafikhandläggare kommer att
utreda behovet tillsammans med
näringslivet under 2021-2022.

2022-01-
01

2022-12-
31

Anders
Holm, Erik

Lindskog

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

Rusta upp
Fontinområdets
vandringsleder

Ej påbörjad

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

2022-01-
01

2022-12-
31

Anders
Holm
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Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning
Tidsperi

od Ansvarig

anslutning till dessa.

Ny 2022 Ta fram
VA-resursplan

VA-resursplan

Ej påbörjad

Sammanställning och tydliggörande
av befintliga planer inklusive
investeringsplan för VA-
verksamheten.

2022-01-
01

2022-12-
31

Anders
Holm

Ny 2022 Prioritera
VA-
stamledningarnas
kapacitet och
säkerställ
anslutningen av
Stenungsund enligt
plan.

Prioritera och
säkerställ VA-
anslutning av
Stenungsund enligt
plan

Ej påbörjad

Avtal är framtagna tillsammans med
berörda kommuner och kommer att
beslutas och signeras under 2021.

2022-01-
01

2022-12-
31

Anders
Holm

Ny 2022 Utveckla
en
belysningsstrategi

Ta fram förslag på
belysningsstrategi

Ej påbörjad

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.

2022-01-
01

2022-12-
31

Anders
Holm

Ny 2022 Säkerställ
att parkeringarna på
Marstrand blir
upprustade

Rusta upp
parkeringarna i
Marstrand

Ej påbörjad

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.

2022-01-
01

2022-12-
31

Anders
Holm

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

Ej påbörjad

Sektorn utreder alternativa
driftsformer för fasta båtplatser och
gästhamnen.

2022-01-
01

2022-12-
31

Anders
Holm

Utredning att
etablera en
medborgarservicefu
nktion på Marstrand

Ej påbörjad

Biblioteket tillsammans med
Hamnverksamheten i Marstrand ska
bistå Marstrandsborna via digitala
tjänster inom ramen för
medborgarservice

2022-01-
01

2022-12-
31

Anders
Holm

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

Dialog med Södra
bohusläns turism
och företagarna om
att inrätta
kontaktperson för
näringslivsfrågor

Ej påbörjad

Målet är att inrätta en tjänst som
destinationsutvecklare. Dialog med
Södra bohusläns turism och
företagarna har påbörjats hösten
2021.

2022-01-
01

2022-12-
31

Anders
Holm

Ny 2022
Omställning av
Marstrandsfärjan till
förnyelsebart

Utred och ta fram
förslag för fossilfri
drift av
Marstrandsfärjan

Utifrån genomförd utredning,
förbered nästa steg i genomförandet
av elektrifiering av Marstrandsfärjan.

2022-01-
01

2022-12-
31

Anders
Holm



8 Sektorplaner 2022 - KS2021/1571-5 Sektorplaner 2022 : Sektorplan 2022 Samhälle och utveckling 2021-11-29

42(45)

Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning
Tidsperi

od Ansvarig

drivmedel när avtal
och budget så
medger samt utred
framtida
elektrifiering i
enlighet med
överenskommelse
Västtrafik

Ej påbörjad
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7 Intern kontroll
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god 
intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna, med 
medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert. En intern kontrollplan upprättas 
för varje år där sektorledningen genom en riskanalys har identifierat de största riskerna för att 
våra rutiner inte följs.
Inför 2022 har sektorn i riskanalysen identifierat risker inom momshantering inom fastighet, 
debitering av anläggningsavgifter inom VA och att omständigheter i projekt inte 
uppmärksammas i styrgrupperna för projektmodellen. Risken definieras utifrån sannolikhet 
och allvarlighetsgrad. Utöver detta återkommer några granskningsmoment från 2021, där 
granskningen inte visade tillräckligt bra resultat, har uteblivit på grund av pandemin eller där 
formuleringen av kontrollmomentet varit i behov av revidering.
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8 Agenda 2030
2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Den består av 17 globala mål och 169 tillhörande delmål som syftar till att 
utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. målen är globala men mycket av arbetet måste ske på lokal 
nivå. Kungälvs kommun har ett ansvar för utvecklingen på lokal nivå för att skapa en god 
livsmiljö för nuvarande och framtida invånare och samtidigt bidra till det gemensamma 
arbetet för att nå målen på regional, nationell och global nivå. Flera av kommunens 
grunduppdrag, exempelvis vård, skola, omsorg och samhällsplanering, är direkt eller indirekt 
kopplade till delmål i agenda 2030.
I sektor Samhälle och utveckling planerar, bygger och underhåller vi det framtida Kungälv. 
Målen i Agenda 2030 hjälper oss att planera ett samhälle som ger en god livsmiljö även i 
framtiden. Agenda 2030 behövs som ett analysverktyg och en modell för hur vi ska utveckla 
samhället ur såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbarhet.
Sektor samhälle och utveckling kommer under 2022 att integrera analyser ur Agenda 2030-
perspektiv i detaljplanearbete och i byggprojekt. Detaljplanerna och projektdirektiven i 
tillväxtportföljen kommer att innehålla analyser som fångar det breda perspektivet i Agenda 
2030.
Måltidsverksamheten arbetar ständigt med åtgärder för att minska kommunens utsläpp av 
växthusgaser och erbjuda en näringsrik kost till alla deras målgrupper. Att erbjuda måltider i 
skola och omsorg bidrar en bättre livsmiljö för många personer.
Utbildning inom Agenda 2030 pågår och arbetet utvecklas fortsättningsvis under 2022 
tillsammans med projektgruppen för Agenda 2030.



8 Sektorplaner 2022 - KS2021/1571-5 Sektorplaner 2022 : Sektorplan 2022 Samhälle och utveckling 2021-11-29

45(45)

9 Säkerhet och trygghet
Alla sektorer och verksamheter ansvarar för säkerhet och trygghet inom sitt ansvarsområde 
och grunduppdrag. Det innebär att skapa säkerhet och trygghet för verksamheternas 
målgrupper och medarbetare och att ha en beredskap att upprätthålla prioriterad verksamhet i 
händelse av kris.
Lagstiftning och styrande dokument:

 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
 Säkerhet och trygghetspolicy för Kungälvs kommun (KS2019/1909)

Under 2022 påbörjas ett arbete med systematisk risk och sårbarhetsanalys i sektorn, vilket är 
grunden till en fullgod beredskap. Första steget är att identifiera sektorns åtaganden, vilka 
åtaganden som är kritiska för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt vilka yttre 
beroenden som finns för att upprätthålla verksamheten. Exempel på samhällsviktiga 
åtaganden i sektorn är leverans av vatten och måltider. Arbetet ska utmynna i en fullständig 
risk och sårbarhetsanalys under 2023. Processen med risk och sårbarhetsanalys genomförs 
varje mandatperiod.
 



8 Sektorplaner 2022 - KS2021/1571-5 Sektorplaner 2022 : Sektorplan 2022 Trygghet och stöd 2021-11-29

Sektorplan 2022
Trygghet och stöd

2021-11-29



8 Sektorplaner 2022 - KS2021/1571-5 Sektorplaner 2022 : Sektorplan 2022 Trygghet och stöd 2021-11-29

2(27)

Innehållsförteckning
1 Sektorns verksamhet ......................................................................................................4

1.1 Verksamhetsidé ............................................................................................................4

1.2 Styrande dokument av särskild betydelse.....................................................................4

1.3 Politisk vision, värderingar, mål och uppdrag som direkt påverkar 
verksamheten5

1.4 Målgrupper ...................................................................................................................6

2 Sektorns verksamhetsområden......................................................................................7

2.1 Myndighet.....................................................................................................................7

2.1.1 Verksamhetsidé.............................................................................................................7

2.2 Sociala resurser.............................................................................................................7

2.2.1 Verksamhetsidé.............................................................................................................7

2.3 Vård och omsorgsboende .............................................................................................7

2.3.1 Verksamhetsidé.............................................................................................................7

2.4 Stöd i ordinärt boende ..................................................................................................7

2.4.1 Verksamhetsidé.............................................................................................................7

2.5 Hälso- och sjukvård......................................................................................................8

2.5.1 Verksamhetsidé.............................................................................................................8

2.6 LSS-boende och daglig verksamhet .............................................................................8

2.6.1 Verksamhetsidé.............................................................................................................8

3 Sektorns förutsättningar ................................................................................................9

3.1 Ekonomi .......................................................................................................................9

3.1.1 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) ..............................................................................9

3.2 GAP-analys...................................................................................................................9

3.3 Personal ........................................................................................................................9

3.3.1 Personal........................................................................................................................9

3.3.2 Kommentar till personalsiffror...................................................................................10

3.4 Volymer......................................................................................................................10

3.4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning...............................................................10

3.4.2 Barn och ungdom 0-20 år...........................................................................................11

3.4.3 Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten ............................................................11

3.4.4 Vuxenenhet .................................................................................................................11

3.4.5 Socialmedicinsk mottagning.......................................................................................11

3.4.6 Socialpsykiatri ............................................................................................................11

3.4.7 Funktionshinder myndighet ........................................................................................11

3.4.8 Bostad med särskild service enligt LSS, antal brukare ..............................................12



8 Sektorplaner 2022 - KS2021/1571-5 Sektorplaner 2022 : Sektorplan 2022 Trygghet och stöd 2021-11-29

3(27)

3.4.9 Personlig assistans .....................................................................................................12

3.4.10 Daglig verksamhet......................................................................................................12

3.4.11 Lägenheter och platser VoÄ .......................................................................................12

3.4.12 Köpta platser hospice och sjukhus .............................................................................12

3.4.13 Brukare i hemtjänsten.................................................................................................12

3.4.14 Ersatta timmar i hemtjänsten .....................................................................................13

3.4.15 Registrerade patienter HSV........................................................................................13

3.4.16 Myndighetsbeslut äldre ..............................................................................................13

3.4.17 Mottagning nyanlända och ensamkommande ............................................................13

3.4.18 Trygga ungdomsmiljöer..............................................................................................13

4 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt 
aktiviteter och indikatorer .....................................................................................................14

4.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun.........................................................14

4.2 Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i 
jämförelse med landets bästa kommuner..........................................................................................15

4.3 Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta 
arbetslöshet 16

4.4 Full behovstäckning inom vård- och omsorg och LSS ..............................................17

4.5 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i 
ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv ..........................................................................................17

4.6 Förbättrat näringslivsklimat........................................................................................18

4.7 Kortare handläggningstider med bibehållen rättsäkerhet ...........................................19

4.8 Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år ............................................20

4.9 Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella 
kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser.................................................................22

5 Övriga viktiga mål som gäller sektorn........................................................................23

5.1 Åtgärder för budget i balans .......................................................................................23

6 Politiska uppdrag..........................................................................................................24

6.1 Uppdrag från kommunstyrelsen .................................................................................24

6.1.1 KS uppdrag.................................................................................................................24

7 Intern kontroll...............................................................................................................25

8 Agenda 2030 ..................................................................................................................26

9 Säkerhet och trygghet...................................................................................................27



8 Sektorplaner 2022 - KS2021/1571-5 Sektorplaner 2022 : Sektorplan 2022 Trygghet och stöd 2021-11-29

4(27)

1 Sektorns verksamhet

1.1 Verksamhetsidé
Trygghet och stöd
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.

1.2 Styrande dokument av särskild betydelse
 

Styrdokume
nt Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt?

Lagar Socialtjänstlagen, Hälso- och 
sjukvårdslagen, Förvaltningslagen, 
Kommunallagen, Lagen om stöd för 
funktionshindrade, Bosättnings-
lagstiftningen, LOV Lagen om 
valfrihet, Offentlighets och 
Sekretesslagen, Arbetsmiljölagen, 
Yttrandefrihetsgrundlagen, GDPR

Trygghet och stöds verksamheter styrs utifrån 
lagkrav. Verksamheterna ska ha hög följsamhet till 
aktuell lagstiftning.

Föreskrift SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens 
förskrifter och allmänna råd om 
dokumentation i verksamheter som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM 
och LSS.

Sektorns verksamheter ska säkerställa att 
dokumentation sker i enlighet med föreskrifter och 
allmänna råd.

Föreskrift SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens 
föreskrift och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete.

Säkerställer att de som bedriver verksamhet ska 
ansvara för att det ledningssystem som ska finnas 
innehåller de processer och rutiner som behövs för att 
säkerställa att verksamheten uppfyller ställda krav i 
Socialstyrelsens föreskrifter. Sektorn ska arbeta 
kontinuerligt enligt beslutat årshjul med systematiskt 
kvalitetsarbete.

Program Program för social hållbarhet Programmet för social hållbarhet finns nedbruten i 
fyra planer. Arbetet med social hållbarhet är nära 
kopplat till sektorns kärnverksamhet och befintliga 
uppdrag. Målet är öka innanförskapet för medborgare 
i Kungälvs kommun.

Planer Social översiktsplan, 
Funktionshindersplan, Trygg i plan

Planerna är underliggande dokument till programmet 
social hållbarhet och innehåller aktiviteter som 
verksamheterna ska arbeta med för att nå målet med 
ökat innanförskap.



8 Sektorplaner 2022 - KS2021/1571-5 Sektorplaner 2022 : Sektorplan 2022 Trygghet och stöd 2021-11-29

5(27)

Styrdokume
nt Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt?

Planer Äldreplan Planen är ett underliggande dokument till programmet 
social hållbarhet och innehåller aktiviteter som 
verksamheterna ska arbeta med för att nå målet med 
ökat innanförskap för målgruppen äldre.

Handlingsplan Folkhälsa Handlingsplanen är framtagen i samråd med Västra 
Götalandsregionen. Kommunen och regionen har ett 
gemensamt åtagande att alla elever ska lämna skolan 
med fullföljda studier. Folkhälsoplanen är en del av 
social översiktsplan och har en nära koppling till 
befintliga mål och uppdrag. Aktiviteter som 
verksamheterna ska genomföra finns beskrivna i 
planen.

Handlingsplan SIMBA Planen är godkänd av den politiska samrådsgruppen 
inom SIMBA och innehåller flera aktiviteter som ska 
genomföras i verksamheterna i samverkan med 
regionen. Psykisk ohälsa och Nära vård är två 
områden som har stort fokus inom delregional 
samverkan i SIMBA.

Färdplan God och nära vård Förberedelse pågår inom ramen för God och nära 
vård genom kompetenshöjande insatser för 
medarbetare. Mer vård kommer utföras i hemmet 
istället för på sjukhus, något som ställer krav på att 
medarbetare inom kommunen har kompetens och 
därmed känner sig trygga med att utföra mer 
avancerade arbetsuppgifter.

Avtal Heltidsresan Arbete pågår med att erbjuda alla anställda en 
heltidsanställning. Det innebär att verksamheterna 
behöver utveckla nya arbetssätt för att möjliggöra 
heltidsanställningar. Arbetet sker i nära samarbete 
med fackförbundet Kommunal.

 

1.3 Politisk vision, värderingar, mål och uppdrag som direkt 
påverkar verksamheten

Politisk värdegrund och förhållningssätt
Tillsammans ska vi säkra välfärden och välfärdens medarbetare i skolan och omsorgerna. 
Kungälv ska ha en välfungerande vård, skola och omsorg. Säkerställandet av den generella 
välfärden är högsta prioritet samtidigt är vi garanten för att varje reform som genomförs ska 
vara fullt ut finansierad. Vi ska jämföra oss med de bästa kommunerna i landet. All 
uppföljning och utvärdering av våra verksamheter skall göras i förhållande till de bästa 
kommunerna i landet inom respektive verksamhetsområde. Det går att effektivisera 
kommunen och jobba smartare än idag. Det kommer ställa höga krav på kommunens ekonomi 
och resultatuppföljning – som vi vill utveckla (Budgetdirektiv 2019-2022)
I Kungälv har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecknas av ömsesidig 
respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma rättigheter och 
möjligheter men även skyldigheter. Alla medborgare i Kungälv ska ha möjligheten till 
delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. (Utdrag ur Policydokument 
Värderingar i Kungälvs kommun)
Politiskt beslutad vision 2040
Välfärden syftar till att ge den enskilde individen en god livskvalitet. Det innebär rätt till 
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arbete och utbildning i livets alla skeden. Utvecklingen inom välfärdstjänsterna ska i högre 
grad utgå från individens behov och villkor. Välfärd är hälsa, ett bra boende, ett fungerande 
livspussel med bra barnomsorg, socialtjänst, sjukvård samt omsorg och trygghet för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Kommunen erbjuder vård och omsorg med möjlighet till 
en aktiv och stimulerande vardag. Alla medborgare har en kompetens som möter den 
efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Medborgare med olika etnisk bakgrund, kön, 
ålder, funktionsnedsättning och sexuell läggning är en styrka som bidrar till kommunens 
utveckling. Skillnader i sysselsättningsgrad mellan invånare med svensk respektive utländsk 
bakgrund har jämnats ut. Kommunen arbetar för att nå en väl fungerande och hållbar 
arbetsmarknad med hög sysselsättning som bidrar till en hållbar tillväxt och välfärd.
 
 
 

1.4 Målgrupper
Målgrupp Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss?

Till de i lagen definierade 
målgrupperna för sektorns ansvar 
hör barn och unga, människor med 
funktionsvariationer, människor 
med missbruksproblem, äldre med 
behov av äldreomsorg, människor 
med behov av hemsjukvård, samt 
brottsoffer där särskilt kvinnor och 
barn som utsatts för våld eller 
andra övergrepp av närstående 
har lyfts fram. Anhörigvårdare som 
vårdar anhöriga i hemmet och är i 
behov av anhörigstöd. Sektorn 
arbetar även med målgruppen 
nyanlända som anvisats till 
Kungälvs kommun.

Sektor Trygghet och stöds 
verksamheter finns till för 
människor i alla åldrar som 
behöver stöd från socialtjänsten, 
den kommunala hemsjukvården 
eller har behov av stöd i 
integrationsprocessen.

Att ge insatser utifrån laglig grund. 
Att utföra hälso- och sjukvårdande 
insatser i hemmet på ett tryggt och 
säkert sätt. Att medborgares 
upplevelse av utförda insatser är 
god. Att medborgare känner 
förtroende för verksamheten. Vid 
beslut eller andra åtgärder som rör 
vård- eller behandlingsinsatser för 
barn ska vad som är bäst för 
barnet vara avgörande.

 

Behov Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss?

Rekryteringsbehov Rekryteringsbehovet är stort inom 
omsorgsyrken

Ha en långsiktig planering för hur 
behovet ska omhändertas

Kompetensutveckling Sektorn har behov av att 
kompetensutveckla för att kunna 
möta kvalitetskrav och framtida 
utveckling med God och nära vård.

Genomföra en 
kompetenskartläggning och sedan 
ta fram men 
kompetensutvecklingsplan

 



8 Sektorplaner 2022 - KS2021/1571-5 Sektorplaner 2022 : Sektorplan 2022 Trygghet och stöd 2021-11-29

7(27)

2 Sektorns verksamhetsområden

2.1 Myndighet

2.1.1 Verksamhetsidé
Verksamhetsområde myndighet ansvarar för och utför kommunens myndighetsutövande 
socialtjänst. Detta innebär att vi är den del av socialtjänsten som tar emot, utreder ansökningar 
eller anmälningar tillsammans med brukare/n, föreslår och beslutar om insatser samt följer 
upp dessa med brukare/n med stöd av Socialtjänstlagen som är socialtjänstens grundläggande 
lagstiftning och utgår från att aktiviteterna sker med brukaren under frivillighet, delaktighet. 
Vi har även ett liknande ansvar för socialtjänstens mer ingripande myndighetsutövandet – då 
med stöd av tvångslagstiftning enligt LVU och LVM för att säkerställa att barn, ungdomar, 
unga vuxna och vuxna med tungt missbruk/beroende får skydd och stöd för att inte allvarligt 
riskera sin hälsa och sitt liv på grund av livssituationen

2.2 Sociala resurser

2.2.1 Verksamhetsidé
Verksamhetsområde Sociala resurser erbjuder personer med psykiska funktionsvariationer 
och personer med beroendeproblematik olika former av boende insatser. Insatserna är 
biståndsbedömda av myndighet enligt SOL och LSS. Sociala resurser erbjuder även 
förebyggande insatser som daglig sysselsättning för personer psykiska funktionsvariationer 
och mötesplats för personer med beroendeproblematik. På Socialmedicinsk mottagning 
erbjuds stöd och behandling för beroendeproblematik.
Sociala resurser ska även arbeta för att inspirera och stödja barn och ungdomar till en aktiv 
fritid genom engagemang och ansvarstagande för att motverka utanförskap hos ungdomar 
samt öka den psykosociala hälsan.

2.3 Vård och omsorgsboende

2.3.1 Verksamhetsidé
Vård och omsorgsboende
Kungälvs kommuns Vård och Omsorgsboende skall enligt biståndsbeslut erbjuda och anpassa 
boendeformen utifrån att det finns personal dygnet runt. Vi skall skapa förutsättningar så att 
hyresgäster ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt, utifrån 
individens behov genom självbestämmande och delaktighet.
Hyresgäster som bor på vård och omsorgsboende skall känna trygghet, värdighet och tillit 
livet ut, där boendemiljön erbjuder gemenskap och samvaro.

2.4 Stöd i ordinärt boende

2.4.1 Verksamhetsidé
Stöd i ordinärt boende erbjuder förebyggande insatser, service, omsorg och vård för att 
möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt för den enskilde i ordinärt boende. Insatserna är 
behovsbedömda av myndighet enligt SoL och LSS och utförs enligt ett behovsinriktat och 
systematiskt arbetssätt med individens behov i centrum. För att ge ökad trygghet för brukare 
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och närstående erbjuds trygghetslarm där verksamheten tar emot och åtgärdar larm. Vi utför 
stöd till personer som behöver bryta sin isolering i form av ledsagarservice.
Verksamheten utgör 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.
Verksamheten grundar sig på den nationella värdegrunden och kännetecknas av ett salutogent 
förhållningssätt och personcentrerad vård och omsorg, vilket innebär att den enskildes behov 
och önskemål sätts i fokus och individens resurser ska tas tillvara.

2.5 Hälso- och sjukvård

2.5.1 Verksamhetsidé
Hälso- och sjukvård 
Den kommunala hälso-och sjukvården ska genom hälso-och sjukvårdsinsatser, 
rehabiliteringsinsatser, korttidsverksamhet, anhörigstöd och förebyggande verksamhet, stödja 
patient/medborgare utifrån behov och möjliggöra att insatserna ges på ett tryggt och säkert 
sätt där patient/medborgare behandlas med respekt och görs delaktig.

2.6 LSS-boende och daglig verksamhet

2.6.1 Verksamhetsidé
Verksamhetsområde LSS-boende och daglig verksamhet arbetar för att tillgodose den 
enskildes behov av beviljat stöd och goda levnadsvillkor enligt LSS. Den enskilde ska 
tillförsäkras goda levnadsvillkor.
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3 Sektorns förutsättningar

3.1 Ekonomi

3.1.1 Nettokostnad per verksamhet (Tkr)

 Budget 2022 Budget 2021 Utfall 2020

Sektorchef -36 433 -36 206 -22 886

Myndighet -212 618 -211 611 -217 878

Försörjningsstöd -21 000 -21 000 -21 585

Sociala resurser -69 824 -69 336 -63 459

Vård- och omsorgsboende -210 199 -215 922 -205 506

Stöd i ordinärt boende -197 395 -197 338 -184 906

Hälso- och sjukvård -98 575 -102 019 -91 026

LSS-boende & Daglig verksamhet -253 675 -251 932 -219 580

Nyanlända -4 323 -6 378 -14 209

Nettokostnad -1 104 042 -1 111 742 -1 041 035

3.2 GAP-analys
Vi jobbar med omvärldsbevakning i syfte att inspireras och lära oss mer av andra goda 
exempel både inom och utanför kommunen. Vi fortsätter jämföra enheter för att öka 
likvärdigheten samt jämföra oss och våra förutsättningar med andra liknande kommuner och 
riket.

3.3 Personal

3.3.1 Personal

3.3.1.1 Anställda

 Utfall T2 2021 Utfall 2020

Antal anställda 1 505 1 511

Antal anställda, kvinnor 1 315 1 313

Antal anställda, män 190 198

Antal årsarbetare 1 414 1 407

Antal årsarbetare, kvinnor 1 230 1 218

Antal årsarbetare, män 184 189

3.3.1.2 Arbetade timmar

 Utfall T2 2021 Utfall 2020

Månadsavlönade (antal timmar) 1 251 888 1 830 955

Mer/övertid (antal timmar) 22 523 32 863

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar) 1 065 503 1 579 221

Månadsavlönade, män (antal timmar) 186 385 284 597
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 Utfall T2 2021 Utfall 2020

Timavlönade (antal timmar) 222 349 375 378

Timavlönade, kvinnor (antal timmar) 157 038 268 741

Timavlönade, män (antal timmar) 65 311 106 637

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt 
utförda timmar (%) 14,9% 16,8%

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt 
utförda timmar, kvinnor (%) 12,7% 14,5%

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt 
utförda timmar, män (%) 25,5% 27,3%

3.3.1.3 Sjukfrånvaro

 Utfall T2 2021 Utfall 2020

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 12,2 12,7

Sjukfrånvaro (%) - Kvinnor 12,8 13,4

Sjukfrånvaro (%) - Män 8,1 8

Ålder <= 29 år (%) 9,4 10,5

Ålder 30-49 år (%) 11,4 11,8

Ålder >= 50 år (%) 13,8 14,5

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 5,1 5,2

Varav sjukfrånvaro mindre än 15 dagar (%) 5,3 5,5

Varav sjukfrånvaro 15 dagar eller mer (%) 6,9 7,2

Sjukfrånvaro 15-90 dagar (%) 2,2 2,6

3.3.1.4 Sjuklönekostnad

 Utfall T2 2021 Utfall 2020

Sjuklönekostnad Kronor 12 622 664 18 570 434

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 11 133 055 16 361 981

Sjuklönekostnad kronor, män 1 489 609 2 208 452

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 5 194 226 7 641 733

Summa 17 816 890 26 212 167

3.3.2 Kommentar till personalsiffror

3.4 Volymer

3.4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 16 - 24 år 
Försörjningsstöd +Gemensam mottagning 85 80 80 86

Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 25 - år 
Försörjningsstöd +Gemensam mottagning 250 240 220 210

Antal ungdomar 16-24 år som får utbetalning 120 120 120 101
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Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal hushåll med utbetalning per månad 
(genomsnitt) 300 300 300 284

3.4.2 Barn och ungdom 0-20 år

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal vårddagar institution 0-20 år 4 500 2 500 4 500 4 873

Antal vårddagar egna familjehem 0-20 år 11 500 11 500 11 500 8 656

3.4.3 Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten 

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser 
Utförarenheten-Barn och Ungdom 250 250 300 222

3.4.4 Vuxenenhet

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal vårddagar institution 21- år 1 800 1 800 1 800 1 174

Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år 15 000 15 000 16 000 13 485

3.4.5 Socialmedicinsk mottagning

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal personer som varit aktuella som 
biståndsärenden inom Socialmedicinsk mottagning 100 100 100 82

3.4.6 Socialpsykiatri

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Bostad med särskild service, antal brukare 
Soc.psyk 28 28 28 27

Köp av korttidsplats, antal vårddagar Soc.psyk 4 000 3 000 4 000 4 621

3.4.7 Funktionshinder myndighet

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal ärenden LSS och LASS, SoL 725 725 725 708
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3.4.8 Bostad med särskild service enligt LSS, antal brukare

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Egna boendeplatser, vuxna inkl. psykiatrin 145 141 145 127

Köp av boendeplatser, vuxna 14 13 18 16

Köp av boendeplatser, barn och unga 3 4 6 4

Köp av skolplatser 3 6 6 4

3.4.9 Personlig assistans

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

SFB (tidigare LASS), kommunen anordnare, antal 
timmar 50 000 55 000 47 137 46 971

LSS-assistans, kommunen anordnare, antal timmar 1 500 2 600 1 208 1 208

LSS-assistans, annan anordnare, antal timmar 17 000 15 000 17 160 18 006

3.4.10 Daglig verksamhet

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal brukare daglig verksamhet 225 245 245 211

-Varav Köp av daglig verksamhet, deltagare 15 15 18 18

3.4.11 Lägenheter och platser VoÄ

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Totalt antal lägenheter i särskilt boende 415 416 415 416

Varav i egen regi 331 331 331 331

Varav i extern regi 54 55 54 55

Varav korttidsplatser egna 19 19 19 19

Varav korttidsplatser köpta 11 11 11 11

3.4.12 Köpta platser hospice och sjukhus

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Köpta dygnsplatser Hälso- och sjukvård (Hospice) 55 55 55 10

Vårddygn på sjukhus, med betalningsansvar för 
kommunen 75 75 75 0

3.4.13 Brukare i hemtjänsten

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Brukare med hemtjänst 1 200 1 200 1 200 1 152
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Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende 1 175 1 150 1 150 1 166

3.4.14 Ersatta timmar i hemtjänsten

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Ersatta timmar i hemtjänsten 412 000 365 000 365 000 354 524

varav i egen regi 361 000 321 000 321 000 313 142

varav i extern regi 51 000 44 000 44 000 41 382

3.4.15 Registrerade patienter HSV

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Totalt antal patienter i hemsjukvården 1 400 1 400 1 400 1 346

Därav antal patienter under 65 år 250 250 250 229

3.4.16 Myndighetsbeslut äldre

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal beslut om särskilt boende 160 160 160 164

Antal hemtjänstbeslut 1 600 1 600 1 600 1 366

3.4.17 Mottagning nyanlända och ensamkommande

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal mottagna enligt bosättningslagstiftning 
(vuxna/familjer) 69 90 79 15

Antal nyanlända enligt lagen om eget boende (EBO 
vuxna/familjer) 40 40 10

Antal barn i mängden mottagna enligt 
bosättningslagstiftning och lagen om eget boende 55 55 9

Antal mottagna ensamkommande barn 3 3 4

3.4.18 Trygga ungdomsmiljöer

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Totalt antal deltagartillfällen i den främjande 
verksamheten 12 000 12 000 12 000 8 300

Antal verksamhetstimmar, främjande verksamhet 7 200 7 200 7 200 7 297

Antal timmar förebyggande verksamhet på fältet 2 500 2 500 2 500 3 824
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4 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att 
arbeta med samt aktiviteter och indikatorer

4.1 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

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Låg personalomsättning 
inom trygghet och stöd
För att utveckla och styra 
verksamhetens och 
medarbetarnas kompetens i 
rätt riktning, är det viktigt att 
säkra rekryterings- och 
kompetensutvecklingsbehovet 
på kort och lång sikt.

Andel tillsvidareanställda som 
slutat sin anställning i sektorn 
och lämnat kommunen under 
senaste tolv månader i procent 
av totalt antal 
tillsvidareanställda. Hämtas 
från HR personalredovisning.

10% 10% 8% Lena Arnfelt, 
Makki Al 
Musawe, 

Linda 
Svensson

Genomsnittlig 
sysselsättnings-grad
Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad för alla 
månadsanställda medarbetare 
i sektorn.

Hämtas ur lönesystemet 
(Personec), avser 
sysselsättningsgrad enligt 
anställningsavtal.

93 95 95 Lena Arnfelt, 
Makki Al 
Musawe, 

Linda 
Svensson

Andel månadsanställda inom 
äldreomsorg med relevant 
utbildning
Andel äldreomsorgspersonal 
som är utbildad 
undersköterska.

Uppgifterna tas ur 
personalsystemet.

88% 90% 90% Lena Arnfelt, 
Makki Al 
Musawe, 

Linda 
Svensson

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Kompetensutveckling 
har genomförts för 
tillsvidareanställd 
personal

Kompetensutveckling har varit på enheterna genom till 
exempel kurser, utbildningar, handledning, metodstöd, 
webbutbildningar. 
Kompetensutveckling kan även vara genom att få 
prova på nya arbetsuppgifter eller att arbetskamrater 
lär sig av varandra.

2022-12-31 Lena 
Arnfelt, 

Makki Al 
Musawe, 

Linda 
Svensson

Arbeta tillitsbaserat Vi arbetar med verksamhetsplanering, utveckling och 
uppföljning enligt modellen för verksamhetsstyrning 
(MOVE)

2022-12-31 Lena 
Arnfelt, 

Makki Al 
Musawe

Alla chefer och 
skyddsombud ska ha 
påbörjat Sunt 
arbetslivs 
arbetsmiljöutbildning 
på sina arbetsplatser

Efter genomförd utbildning ska chef och skyddsombud 
gå igenom APT-material på sina enheter.

2022-12-31 Lena 
Arnfelt, 

Makki Al 
Musawe, 

Linda 
Svensson
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4.2 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 sänkta kostnader inom kommunens 
verksamheter i förhållande till föregående år med bibehållen kvalitet i insatserna.
Verksamhetens kvalitet = Genomsnittligt jämförbart utbud, resultat, handläggningstider och 
inom lagarnas gränser.

Handlingsplan 

Sektorn har upprättat olika effektiviseringsåtgärder för att få budget i balans. Alla 
verksamhetsområden kommer att jobba med dessa åtgärder.

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, kr/inv 80+
Bruttokostnad minus interna 
intäkter och försäljning till 
andra kommuner och landsting 
för hemtjänst äldreomsorg, 
dividerat med antal invånare 
80+ 31/12. Avser samtliga regi.

Jämförelse med liknande 
kommuner och riket. 
(Trelleborg/Skövde).
Källa: Kolada (N21024).
Målvärde är genomsnittlig 
kostnad för jämförbara 
kommuner 2020

74 363 89 000 85 000 Lena Arnfelt, 
Makki Al 
Musawe

Kostnad särskilt boende 
äldreomsorg, kr/inv 80+
Bruttokostnad minus interna 
intäkter och försäljning till 
andra kommuner och landsting 
för särskilt boende 
äldreomsorg, dividerat med 
antal invånare 80+ 31/12. 
Avser samtliga regi.

Jämförelse med liknande 
kommuner och riket 
(Skövde/Trelleborg).
Källa: Kolada (N23006).
Målvärde är genomsnittlig 
kostnad för jämförbara 
kommuner 2020

126 15
1

134 00
0

133 00
0

Lena Arnfelt, 
Makki Al 
Musawe 

Kostnad 
funktionsnedsättning LSS 
och SFB, kr/inv
Kostnad funktionsnedsättning 
LSS och SFB minus ersättning 
från FK enligt SFB. 
Bruttokostnad minus interna 
intäkter och försäljning till 
andra kommuner och landsting 
exkl. ersättning från 
Försäkringskassan, dividerat 
med antal invånare den 31/12.

Jämförelse med liknande 
kommuner och riket. 
(Trelleborg).
Källa: Kolada (N25017).
Målvärde är genomsnittlig 
kostnad för jämförbara 
kommuner 2020

5 696 5 700 5 700 Lena Arnfelt, 
Makki Al 
Musawe

Kostnad ekonomiskt 
bistånd, kr/inv
Bruttokostnad minus interna 
intäkter och försäljning till 
andra kommuner och landsting 
för ekonomiskt bistånd (inkl. 
utredningskostnader), 
dividerad med antal invånare 
totalt den 31/12. 
Försörjningsstöd till 
flyktinghushåll ingår inte.

Jämförelse med liknande 
kommuner och riket (Lidingö).
Källa: Kolada (N31001).
Målvärde är genomsnittlig 
kostnad för jämförbara 
kommuner 2020

648 860 835 Lena Arnfelt, 
Makki Al 
Musawe

Kostnad barn och 
ungdomsvård, kr/inv

Jämförelse med liknande 
kommuner och riket.(Lidingö).

1 800 1 870 1 815 Lena Arnfelt, 
Makki Al 
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
Bruttokostnad minus interna 
intäkter och försäljning till 
andra kommuner och landsting 
för barn och ungdomsvård, 
dividerat med antal invånare i 
kommunen den 31/12. Avser 
vård och stöd som 
socialtjänsten ger till barn och 
ungdomar 0-20 år i form av 
vård på hem för vård eller 
boende (HVB), familjehem, 
individuellt behovsprövad 
öppenvård och övriga öppna 
insatser.

Källa: Kolada (N33001).
Målvärde är genomsnittlig 
kostnad för jämförbara 
kommuner 2020

Musawe

Kostnad missbrukarvård 
vuxna, kr/inv
Bruttokostnad minus interna 
intäkter och försäljning till 
andra kommuner och landsting 
för missbrukarvård vuxna, 
dividerat med antal invånare 
totalt 31/12. Avser vård och 
omsorg i form av 
institutionsvård, vård i 
familjehem, bistånd avseende 
boende och olika öppna 
insatser som socialtjänsten ger 
till vuxna personer som har 
missbruksproblem. Som vuxen 
person avses här person som 
är 21 år eller äldre. Avser 
samtliga regi.

Jämförelse med liknande 
kommuner och riket (Lidingö).
Källa: Kolada (N35001).
Målvärde är genomsnittlig 
kostnad för jämförbara 
kommuner 2020.

940 620 690 Lena Arnfelt, 
Makki Al 
Musawe

4.3 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.

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Utbildning och 
matchning

Matcha deltagare via arbetsmarknadsenheten att hitta 
ett lämpligt arbete genom samverkan med olika 
företag i kommunen och fortsatt utbildning via 
yrkesvuxenprogram.

2022-12-31 Anna 
Larsson, 
Eleonor 

Abrahamss
on

Förtäta samarbete 
med vuxenutbildning

Förtäta samarbete med vuxenutbildning avseende 
nyanlända vuxna genom den lokala 
överenskommelsen. utveckla och förbättra samarbetet 
mellan verksamhetschefer Myndighet, Sociala 
resurser och vuxenutbildning (gymnasiet).

2022-12-31 Anna 
Larsson, 

Peter 
Almgren
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4.4 Full behovstäckning inom vård- och omsorg och LSS

Tolkning

Skapa förutsättningar för kostnadseffektiva former av boenden och utveckla den långsiktiga 
planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen.

Handlingsplan 

Samarbete med sektor Samhälle och utveckling i lokalförsörjningsfrågor

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

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.

Inflyttning max 15 dagar efter 
att lägenheten är tom (inklusive 
5 dagar besiktning). Siffran 
hämtas från boendegruppen.

15 15 Lena Arnfelt

Befintliga LSS lägenheter 
exkl. socialpsykiatrin
Antalet befintliga LSS 
lägenheter i Kommunen, som 
består av LSS gruppboende, 
LSS serviceboende och 
socialpsykiatrin.

Siffrorna hämtas från 
lokalförsörjningsplan och 
verksamhetsprognoser

113 127 127 Carina 
Winkler-

Keithsdotter

Befintliga LSS-/SoL 
lägenheter inom 
verksamhetsområde Sociala 
resurser
Antal befintliga LSS-/SoL 
lägenheter inom Social resurs. 
Planeringen följer 
investeringsplanen.

Siffrorna hämtas från 
verksamhetsområdet Social 
resurs. Uppgifterna ska 
redovisa LSS respektive SoL 
separat i kommentarerna samt 
ev. outhyrda lägenheter med 
förklaring till varför

27 27 28 Anna 
Larsson, 

Mikael 
Fridlund, 

Hans-Jörgen 
Sandelklint

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Översyn av villkor i 
hyreskontrakt (i 
samarbete med 
Fastighetsenheten)

Snabba på in- och utflyttningsprocessen på befintliga 
äldreboenden, genom förändring och förbättring av 
villkoren i hyreskontraktet.

2022-12-31 Lena 
Arnfelt

Samverkan och 
planering av framtida 
LSS bostäder

I arbetet med att hantera framtida behov av bostäder 
för LSS, behöver kommunen kontinuerligt arbeta in 
nya lösningar kommande exploateringar. Med hjälp av 
lokalresursplanering och samverkan mellan olika 
aktörer inom plan och byggnation, kan man möta 
behovet av bostäder för intellektuellt funktionsnedsatta 
personer nu och framåt.

2022-12-31 Lena 
Arnfelt

4.5 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med 
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv

Tolkning

Alla ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. Mångfald och 
delaktighet ska stimuleras.
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Handlingsplan 

Kulturskolans verksamhet fortsätter i samma utsträckning som tidigare år. 
Biblioteksverksamheten bidrar genom ett ökat fokus på barn och unga. Föreningslivet ska 
givas goda förutsättningar för sina verksamheter och aktiviteter för barn och unga. Samverkan 
mellan skola, socialtjänst, fritid och kultur ger ökade möjligheter till deltagande.

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Ungdomars upplevelse av 
inflytande på fritidsgårdar, 
Trygga ungdomsmiljöer
Ungdomars upplevda 
inflytande, delaktighet och 
ansvarstagande på 
fritidsgårdarna. Mätningen görs 
årligen under hösten och 
rapporteras i T3

Mätningen sker genom årlig 
enkät i oktober KEKS (kvalitet 
och kompetens i samverkan). 
Dessa siffror kan endast 
rapporteras i T3.

63 60 60 Thomas 
Hermansson

, Anna 
Larsson

Ungdomars upplevelse av 
trygghet och bemötande
Årligen genomförs en enkät 
där upplevd trygghet och 
bemötande, i den främjande 
verksamheten, mäts.

En central enkät 
(mötesplatsenkäten) 
genomförs i 60 kommuner och 
administreras av KEKS. 
(Kvalitet och Kompetens i 
Samverkan)

92% 85% 85% Thomas 
Hermansson

, Anna 
Larsson

Antal besökare i seniorcafé
Detta handlar om personer, 65 
år och äldre som besöker olika 
seniorcaféer.

Summering av antal personer 
som deltar på seniorcaféerna. 
Siffrorna hämtas från 
verksamheten.

200 200 Carina 
Andersson, 

Ann-
Charlotte 
Björkqvist

Antal besökare i café Lyckan
Café Lyckan är en 
fritidsgårdsverksamhet i form 
av ett Café för ungdomar och 
vuxna med funktionsvariationer 
som har LSS insats som bor i 
Kungälvs kommun. Syftet är: 
stimulerar och skapar 
förutsättningar för en aktiv, 
meningsfull fritid och bidrar till 
gemenskap och relationer 
utifrån varje individs önskemål 
och behov.

Summering av antal personer 
som besöker Café Lyckan. 
Siffrorna hämtas från 
verksamheten.

500 500 Carina 
Winkler-

Keithsdotter

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Utveckla det 
förebyggande arbetet.

Möta det ökade behovet av uppsökande arbete på 
fältet utifrån ett växande Kungälv som knutpunkt och 
en växande målgrupp. 
Systematik arbeta uppsökande och utveckla 
samverkan med andra aktörer kring ungdomar i oro 
och på destruktiva platser och sammanhang.

2022-12-31 Anna 
Larsson

4.6 Förbättrat näringslivsklimat

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Förbättrad syn - attityder hos 
kommunala tjänstepersoner 
till förtagande

Följa upp näringslivsrankingen 
på kommunnivå 
gällande företagarnas 

2,7 4 4 Anna 
Larsson, 
Eleonor 
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
Hur företagarna upplever 
kommunala tjänstemäns 
attityder till företagande. 
Tjänstemännens syn på 
samarbete med näringslivet är 
en avgörande faktor för det 
lokala företagsklimatet.

upplevelser på kommunala 
tjänstemäns attityder till 
företagande. Utgångsläge 
2020 med 2,59 av en skala 1-
6.

Abrahamsso
n

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Samarbete mellan 
arbetsmarknadsenhet
en och 
vuxenutbildningen 
samt företagen i 
Kungälvs kommun

Matcha deltagare via arbetsmarknadsenheten att hitta 
ett lämpligt arbete genom samverkan med olika 
företag, genom samverkan om samhällskontrakten i 
kommunen och fortsatt utbildning via 
yrkesvuxenprogram.

2022-12-31 Anna 
Larsson, 
Eleonor 

Abrahamss
on

Samarbete mellan 
arbetsmarknadsenhet
en och företag.

En bra dialog mellan Arbetsmarknadsenheten och 
företag/föreningar bidrar till förbättring av 
näringslivsklimatet, och ger snabba och enkla 
lösningar, till exempel rekrytering till feriejobb för 
företagen. Matcha och tillgodose kompetensbehov för 
företagen.

2022-12-31 Anna 
Larsson, 
Eleonor 

Abrahamss
on

4.7 Kortare handläggningstider med bibehållen rättsäkerhet

Tolkning

Service på rätt nivå och inom angiven tid, enligt gällande lagstiftning

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Utredningstid i antal dagar 
från ansökan till beslut om 
LSS-insats (alla insatser)
Genomsnittligt antal dagar som 
gått mellan ansökan och beslut 
om LSS-insats, alla insatser. 
Avser alla beslut om LSS-
insats under årets 6 första 
månader, exklusive 
omprövningar och beslut om 
sjukvikarie inom personlig 
assistans. Inkluderar även 
beslut som leder till avslag.

Statistiken hämtas från 
databasen Kolada:
Utredningstid i antal dagar från 
ansökan till beslut om LSS-
insats (alla insatser), 
medelvärde(U28414).

40 40 Susanne Ek, 
Peter 

Almgren

Väntetid i antal dagar från 
ansökan till beslut om 
försörjningsstöd, 
medelvärde.
Genomsnittligt antal dagar från 
ansökan till dess att beslut om 
försörjningsstöd har fattats 
Ansökan behöver inte vara 
komplett. Allmänna 
förfrågningar exkluderas. 
Mätperiod är första halvåret. 
Fram till 2017 mättes tid från 
första kontakt till beslut om 
försörjningsstöd.

Statistiken hämtas från 
databasen Kolada:
Väntetid i antal dagar från 
ansökan vid nybesök till beslut 
inom försörjningsstöd, 
medelvärde(U31402).

10 10 Kristina 
Olsson, 

Peter 
Almgren
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4.8 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.

Handlingsplan 

Definiera prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och 
insatser anpassade efter dessa.

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

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
-Förhållandet mellan prognoser 
som AF gör om framtida 
arbetslöshet och tidigare 
målvärde för Kungälvs 
kommun.
-Vikten av signalvärde internt 
och externt

Målvärdet utgår utifrån 
synkroniserade kommunala 
och statliga åtaganden.
Informationen hämtas från 
arbetsförmedlingens hemsida: 
http://mstatkommun.arbetsform
edlingen.se/
Välj fliken: Sökande 
antal/andel
Välj: Andel av registerbaserade 
arbetskraften totalt
Välj aktuell månad, Västra 
Götaland och Kungälv
Addera kolumnerna Öppet 
arbetslösa och Program med 
aktivitetsstöd.

5,2% 7% 4,3% Lena Arnfelt, 
Makki Al 
Musawe, 

Anna 
Larsson

Minska tiden för behov av 
försörjningsstöd.
Arbeta aktivt med 
självförsörjningsuppdraget 
genom att granska och 
utveckla våra egna arbetssätt 
samt i samverkan med andra 

Sökning i Treserva på 
varaktighet på ärende. 
T1= föregående år 1 maj till 
nuvarande år 30 april
T2= föregående år 1 
september till nuvarande år 31 
augusti

25% 25% Makki Al 
Musawe, 

Kristina 
Olsson, 
Catrine 

Ljungberg
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
aktörer, för att korta ner tiden 
för behov av ekonomiskt 
bistånd. Skriftliga 
genomförandeplaner ska 
finnas i alla ärenden i syfte att 
kvalitetssäkra arbetet. 
Samverkan med sjukvård, 
Arbetsförmedlingen och 
Arbetsmarknadsenheten ska 
utvecklas.

T3= nuvarande år 1 januari till 
31 december

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).

Utbetalt försörjningsstöd i 
kommunen, i tusenkronor per 
tertial exkl. nyanlända. Hämtas 
från Treserva 
(verksamhetssystem) och 
Agresso (ekonomisystem). För 
att ta fram utbetalt 
försörjningsstöd under 
tertialen, görs sökning på 
bokföringsdag.

7 183 6 600 7 000 Makki Al 
Musawe, 

Kristina 
Olsson, 

Peter 
Almgren

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Samverkan mellan 
Arbetsförmedling och 
enheten för stöd- och 
försörjning ska 
utvecklas och 
fördjupas

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen (AF) och 
enheten för stöd- och försörjning ska utvecklas och 
fördjupas, till exempel kartlägga kategori Skatt 14 
(hushållsavdrag för lön som betalats till en anställd 
arbetstagare), hos AF.

2022-12-31 Anna 
Larsson, 
Eleonor 

Abrahamss
on

Utveckla arbetet med 
större och 
flermöjligheter för 
stödanställningar

Utveckla arbetet med större och flermöjligheter för 
stödanställningar, samarbete med 
Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och 
verksamheter som kan tillgodose stödanställningar.

2022-12-31 Anna 
Larsson, 
Eleonor 

Abrahamss
on

Öka möjligheterna till 
egenförsörjning för 
de som befinner sig 
långt ifrån 
arbetsmarknaden och 
är aktuella på 
arbetsmarknadsenhet
en

Öka extern samverkan med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedling och vården (psykiatrin). Väntetiderna 
till både beslutsvägar inom Försäkringskassan (FK) 
och till vårdkontakt inom psykiatrin är ofta långa. Att 
inleda arbetet med att ha parallella processer är svårt, 
då vissa saker ska vara färdiga inför kontakten med 
vård/FK.
Exempel: Avslutade rehabsärende av pågående 
ärenden har med rehabteamets insatser, get cirka 50 
procent färre i försörjningsstöd (under 2019) genom 
sina insatser  av de sökande de arbetar med.

2022-12-31 Eleonor 
Abrahamss

on, Peter 
Almgren
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4.9 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.

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

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.

Uppgifter hämtas från 
Treserva: 
Sök på beslut för aktuell 
period, sortera på orsakskod 
på både sökande och 
medsökande och räkna ihop 
antal personer som har 
orsakskod arbetssökande- 
saknar ersättning, 
arbetssökande-väntar 
ersättning och arbetssökande- 
otillräcklig ersättning. Jämför 
med andel uppdrag till AME 
och ta fram procenten för 
uppdragen.

94% 80% 95% Kristina 
Olsson, 
Eleonor 

Abrahamsso
n, Catrine 
Ljungberg
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5 Övriga viktiga mål som gäller sektorn

5.1 Åtgärder för budget i balans

Tolkning

Specifika åtgärder som sektorn avser vidta för att nå budget i balans. 
Resultatet av aktiviteterna mäts mot budget.

Aktivitet Beskrivning
Slutdatu

m Ansvarig

Effektiviseringar inom 
ordenärtboende 
verksamheten

Arbeta effektivt och systematiskt för en 
optimalanvändning av personalresurser. 
Sänka sjuklönekostnader, sänka timanställda, minska 
kostnader för övertid och fyllnadstid.

2022-12-
31

Lena 
Arnfelt

Effektiviseringar inom 
särskilt boende 
verksamheten

Arbeta effektivt och systematiskt för en 
optimalanvändning av personalresurser. 
Sänka sjuklönekostnader, sänka timanställda, minska 
kostnader för övertid och fyllnadstid.

2022-12-
31

Lena 
Arnfelt

Effektiviseringar inom 
verksamhet hälso- och 
sjukvård

Arbeta effektivt och systematiskt för en 
optimalanvändning av personalresurser. 
Sänka sjuklönekostnader, sänka timanställda, minska 
kostnader för övertid och fyllnadstid.

2022-12-
31

Lena 
Arnfelt

Effektiviseringar inom 
LSS-boende och daglig 
verksamhet

Arbeta effektivt och systematiskt för en 
optimalanvändning av personalresurser. 
Sänka sjuklönekostnader, sänka timanställda, minska 
kostnader för övertid och fyllnadstid.

2022-12-
31

Lena 
Arnfelt
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6 Politiska uppdrag

6.1 Uppdrag från kommunstyrelsen

6.1.1 KS uppdrag

Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning
Tidsperi

od Ansvarig

10. Stärk skolans
roll och uppdrag i
det sociala
hållbarhetsarbetet,
samhällskontraktet.

Arbete pågår,
Uppdrag 10

Pågående

Ett fortsatt och utvecklat samarbete
med ToS inom förebyggande och
främjande arbete, exempelvis
drogförebyggande,
våldsförebyggande och
jämställdhetsfrågor, HBTQ, psykisk
ohälsa och tidiga insatser.

2019-05-
01

2022-06-
30

Lena
Arnfelt,
Dennis

Reinhold

15. Involvera fler
äldre i det
förebyggande
folkhälsoarbetet

Samarbete med
civilsamhälle och
föreningsliv

Pågående

Utöka samarbete med föreningar och
civilsamhälle i syfte att äldre
medborgare ska kunna leva ett
självständigt liv med god hälsa

2021-01-
01

2023-12-
31

Lena
Arnfelt

Ny 2022
Förvaltningen får i
uppdrag att
identifiera
utvecklingsområden
och återkomma med
förslag kring vad
som behöver göras
för att stärka
verksamhetens
funktionalitet och
robusthet utifrån ett
tydligt brukar- och
medborgarfokus.
Dialogen förs mellan
förvaltning och
utskott/beredning

Kartläggning av
åtgärder för en
tryggare och
robustare ToS-
verksamhet för
brukare och
medborgare

Ej påbörjad

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.

2022-01-
01

2022-12-
31

Lena
Arnfelt
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7 Intern kontroll
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god 
intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna, med 
medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert. En intern kontrollplan upprättas 
för varje år där sektorledningen genom en riskanalys har identifierat de största riskerna för att 
våra rutiner inte följs.
För 2022 föreslår förvaltningen som helhet 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.
Fokus gällande de verksamhetsspecifika granskningarna inom Trygghet och stöd är hantering 
av brukares privata medel. Vi fokuserar på att rutiner för privata medel är uppdaterade, att 
rutiner följs och är kända av alla chefer och medarbetare inom sektorn. Vidare har sektorn 
fokus på att hitta nya arbetssätt för att minimera behov av att hantera brukares privata medel. 
Exempel på detta är att hantera inköp digitalt där brukare betalar inköp mot faktura.
Sektorn ska också arbeta med att förstärka och säkerställa det strategiska kvalitetslednings-
arbetet 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.
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8 Agenda 2030
Sektor Trygghet och Stöd är i sitt grunduppdrag direkt eller indirekt kopplat till Agenda 2030 
och de olika målområdena. Utifrån dimensioner ekonomi, sociala och miljömässig sätter 
sektorn särskilt fokus på följande under 2022:

 Socialt: genomförande av program social hållbarhet med underliggande planer. 
Särskilt fokus under 2022 är implementering av Kompetenscentrum, samlat arbete i 
våld i nära relationer samt genomföra aktiviteter utifrån kartläggning tidiga insatser 
barn- och unga.

 Miljö: fortsatt implementering av hållbara resor samt hållbar konsumtion av 
förbrukningsartiklar inom vård och omsorg.

 Ekonomi: fortsatt satsa resurser på ett strukturerat och genomtänkt vis för att uppnå 
resultat över tid. För att lyckas med ambitionerna krävs ett systematiskt arbete som 
hela tiden sätter sociala och ekonomiska utfall gemensamt i fokus.

Mål 17 Genomförande och partnerskap handlar om att olika aktörer ska samverka. Fortsatt 
fokus för sektorn 2022 är utvecklad samverkan internt och externt.
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9 Säkerhet och trygghet
Alla sektorer och verksamheter ansvarar för säkerhet och trygghet inom sitt ansvarsområde 
och grunduppdrag. Det innebär att skapa säkerhet och trygghet för verksamheternas 
målgrupper och medarbetare och att ha en beredskap att upprätthålla prioriterad verksamhet i 
händelse av kris.
Lagstiftning och styrande dokument:

 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
 Säkerhet och trygghetspolicy för Kungälvs kommun (KS2019/1909)

Under 2022 påbörjas ett arbete med systematisk risk och sårbarhetsanalys i sektorn, vilket är 
grunden till en fullgod beredskap. Första steget är att identifiera sektorns åtaganden, vilka 
åtaganden som är kritiska för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt vilka yttre 
beroenden som finns för att upprätthålla verksamheten. Exempel på samhällsviktiga 
åtaganden i sektorn är kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser (t ex. leverans av livsviktig 
medicin som insulin och smärtstillande läkemedel), omsorgsinsatser och myndighetsutövning. 
Arbetet ska utmynna i en fullständig risk och sårbarhetsanalys under 2023. Processen med 
risk och sårbarhetsanalys genomförs varje mandatperiod.
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1 Sektorns verksamhet

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”.

 Konkret innebär det att alla har ett uttalat ansvar för att bidra till att skapa en 
utvecklande lärmiljö som möjliggör att alla kan lyckas.

 Vår vision innehåller också en förväntan på medarbetarna att vara ansvarstagande och 
kreativa.

 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.

1.2 Styrande dokument av särskild betydelse
 

Styrdokument Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt?

Skollag Lag som styr det som gäller i 
skolväsendet.

Att berörda delar av 
organisationen har god kännedom 
och kunskap om de delar i 
skollagen som angår dem.

Skolförordningar för respektive 
verksamhet

Ytterligare regelverk för 
skolväsendet.

Att berörda delar av 
organisationen har god kännedom 
och kunskap om de delar i 
skollagen som angår dem.

Läroplaner Beskriver skolans värdegrund och 
uppgifter samt övergripande mål 
och riktlinjer

Att undervisning och övrigt 
skolinnehåll utgår från läroplan.

Barnkonventionen FN:s konvention om barnets 
rättigheter

Att alla barns rättigheter 
tillförsäkras de barn som finns i 
sektorns verksamheter.

Allmänna råd Rekommendationer om hur olika 
skolformer bör tillämpa lagar och 
regler

Om verksamheten på annat sätt 
inte tillämpar lagar och regler ska 
allmänna råd efterlevas helt.

Arbetsmiljölagen Lag som styr arbetsmiljön för 
personal och elever

Att en god arbetsmiljö tillförsäkras 
alla som vistas inom sektorns 
verksamheter.

Samverkansavtal Avtal mellan arbetsgivare och fack Att arbetsgivare och fack 
tillsammans arbetar mot goda 
arbetsförhållanden och en god 
arbetsmiljö.

Samverkansavtal GR Avtal inom Göteborgsregionen 
inom olika verksamheter. 
Långtgående samverkan sker 
exempelvis genom 

Att tillsammans med andra 
kommuner ta ett gemensamt 
ansvar på de områden som kräver 
det.
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Styrdokument Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt?
gymnasieskolans gemensamma 
antagning.

Agenda 2030 FN:s globala mål för hållbar 
utveckling. De globala målen är 17 
ambitiösa och universella mål som 
antogs av världens ledare 2015. 
Målen ska bidra till socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar utveckling och vara 
uppnådda till år 2030 i världens 
alla länder.

Att de mål som sektorns 
verksamheter bidrar till synliggörs.

Bibliotekslagen Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska främja 
litteraturens ställning och intresset 
för bildning, upplysning, utbildning 
och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt.

Biblioteksverksamhet ska finnas 
tillgänglig för alla.

 
 

1.3 Politisk vision, värderingar, mål och uppdrag som direkt 
påverkar verksamheten

Politiskt vision 2040
Barn i Kungälv föds in i ett tryggt samhälle som ser till barnens och föräldrarnas behov. Barn 
som växer upp i Kungälv stimuleras i en förskola och skola som uppmuntrar till lärande, 
kreativitet och uppfinningsrikedom utan hänsyn till sociala, geografiska och kulturella 
begränsningar.
Kungälv har en skola av högsta klass som möjliggör ett livslångt lärande. Alla medborgare 
har en kompetens som möter den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden.
Politisk värdegrund/förhållningssätt
Tillsammans ska vi säkra välfärden och välfärdens medarbetare i skolan och omsorgerna. 
Kungälv ska ha en välfungerande vård, skola och omsorg. Säkerställandet av den generella 
välfärden är högsta prioritet samtidigt är vi garanten för att varje reform som genomförs ska 
vara fullt ut finansierad. Vi ska jämföra oss med de bästa kommunerna i landet. All 
uppföljning och utvärdering av våra verksamheter skall göras i förhållande till de bästa 
kommunerna i landet inom respektive verksamhetsområde. Det går att effektivisera 
kommunen och jobba smartare än idag. Det kommer ställa höga krav på kommunens ekonomi 
och resultatuppföljning – som vi vill utveckla (Budgetdirektiv 2019-2022)

1.4 Målgrupper
Sektorn som helhet har följande målgrupper av särskilt betydelse:

Målgrupp Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss?

Barn Utbildning och omsorg utifrån 
skollag och läroplan

Alla har rätt att bli sitt bästa jag i en 
tillgänglig förskola och pedagogisk 
omsorg

Elever Alla elever behöver mötas där de 
befinner sig.

Det kompensatoriska uppdraget, 
trygghet och studiero samt 
individanpassning
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Målgrupp Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss?

Vårdnadshavare Skolan ska klargöra för elever och 
föräldrar vilka mål utbildningen har, 
vilka krav skolan ställer och vilka 
rättigheter och skyldigheter elever 
och deras vårdnadshavare har.

Goda och tillitsfulla relationer.

Alla barn, unga och äldre oavsett 
social situation och 
funktionsvariation.

Alla barn och unga i Kungälvs 
kommun ska ha likvärdiga 
möjligheter att utvecklas genom 
kulturutövande i verksamhet av 
hög kvalitet och hög tillgänglighet. 
Alla medborgare i Kungälvs 
kommun ska ha möjlighet att ta det 
av kulturupplevelser, kulturella 
aktiviteter, kommunens rika 
kulturarv och en kulturell 
mötesplats i Mimers Kulturhus.

Brett och varierat utbud med god 
tillgänglighet.

Sektorchef, sektorledningsgrupp och central förvaltning har följande viktiga målgrupper:

Målgrupp Beskrivning/kommentarer Vad är särskilt Viktigt för oss?

Huvudman Skolchefens/Sektorchefs uppgift är 
att hjälpa huvudmannen se till att 
verksamheten följer de föreskrifter 
som gäller för utbildning och kultur.

Att ge rätt bild av verksamheten till 
våra politiker

Verksamhetschefer Skolchefens/Sektorchefs uppgift är 
att arbeta tillsammans med 
verksamhetschefer så att 
verksamheten ska kunna följa de 
föreskrifter som gäller för 
utbildning och kultur.

Att skapa förutsättningar för 
verksamhetschefer att utveckla 
enheterna mot en högre 
måluppfyllelse

Rektorer/enhetschef Rektor/enhetschefs uppgift är att 
ge förutsättningar till 
rektor/enhetschef så att enheterna 
ska kunna följa de föreskrifter som 
gäller för verksamhetsområdena.

Att skapa förutsättningar för 
rektorer/enhetschef att utveckla 
enheten mot en högre 
måluppfyllelse

Övriga sektorer inom kommunen Sektorchefens uppgift är att arbeta 
för att skapa hållbara strukturer för 
samarbete

Förbättra och utveckla samarbetet 
för en högre måluppfyllelse inom 
kommunen, skolan och kulturen.

 

1.5 Ny struktur för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
2022

Under året har sektorn och kommunen genomfört ett förändringsarbete med strukturen av det 
systematiska kvalitetsarbetet för att höja kvaliteten och likvärdigheten mellan skolor. Sektorn 
har beslutat att integrera det systematiska kvalitetsarbetet i Move, för att undvika att ha 
parallella system.
Istället för att rektorerna skickar in rapporter till huvudman tre gånger om året utifrån 
skollags- och läroplansmålen kommer varje rektor och verksamhetschef ha en egen 
verksamhetsplan inom Move som dokumenteras och följs upp i Stratsys. I 
verksamhetsplanerna kommer det att finnas vissa gemensamma kvalitetsfaktorer utifrån 
skollags- och läroplansmålen för att underlätta för det systematiska kvalitetsarbetet. I 
verksamhetsplanerna kommer även rektorernas fokusområden att finnas dokumenterade. Det 
finns även möjlighet för rektorerna att lägga till kvalitetsfaktorer som är särskilt viktiga för 
den egna skolan.
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Förutom verksamhetsplanerna kommer det genomföras tre vertikala dialoger årligen mellan 
rektor och verksamhetschef samt mellan verksamhetschef och sektorchef. Dessa vertikala 
dialoger blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med de vertikala dialogerna är 
att skapa relation mellan överordnad och rapporterande chef, att skapa gemensamma bilder 
samt att visa intresse för den rapporterande chefens uppdrag, verksamhet och resultat.
Inför två av de vertikala dialogerna kommer rektorerna att göra uppföljningsrapporter där 
analys och uppföljning görs utifrån de kvalitetsfaktorerna och rektorernas fokusområden. 
Uppföljningsrapporterna och verksamhetsplanerna kommer tillsammans utgöra ett viktigt 
material när kommunen sammanställer huvudmannens rapport inom det systematiska 
kvalitetsarbetet. Huvudmannarapporterna kommer att vara två till antalet, istället för som 
tidigare tre.
Precis som tidigare kommer skollags- och läroplansmålen att rapporteras vid olika tillfällen 
under året genom de två uppföljningsrapporterna. Strukturen för detta presenteras i tabellen 
nedan. Jämfört med tidigare kommer det att vara ett ökat fokus på det kompensatoriska 
uppdraget som en del av det systematiska kvalitetsarbetet, genom områdena särskilt stöd och 
extra anpassningar, elevhälsa och frånvaro. Även digitalisering får ett ökat fokus jämfört med 
tidigare.

Dialog tidpunkt Fokus vid dialogen

Vertikal dialog 1 Januari Verksamhetsplan

Vertikal dialog 2 April Rektors uppföljningsrapport om 
normer och värden, elevhälsa och 
frånvaro.

Huvudmannens rapport 1 Maj Huvudmannens rapport om normer 
och värden, elevhälsa och 
frånvaro.

Vertikal dialog 3 September Rektors uppföljningsrapport om 
kunskap och betyg, särskilt stöd 
och extra anpassningar samt 
digitalisering.

Huvudmannens rapport 2 November Huvudmannens rapport om 
kunskap och betyg, särskilt stöd 
och extra anpassningar samt 
digitalisering.
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2 Sektorns verksamhetsområden

2.1 Förskola och pedagogisk omsorg

2.1.1 Verksamhetsidé
Barnen i Kungälvs kommuns förskolor får ta del av en lek- och lustfylld utbildning som vilar 
på demokratiska värden. Vi utmanar barnen och lägger grunden till ett livslångt lärande i en 
trygg och stimulerande miljö. En förskola där alla har rätt att bli sitt bästa jag.

2.2 Grundskola och fritidshem Åk F-6

2.2.1 Verksamhetsidé
Bedriva en likvärdig och trygg utbildning samt omsorg som gör att varje elev når sin optimala 
utveckling. Verksamheten skall vara transparent så att vårdnadshavare känner delaktighet.

2.3 Grundskola Åk 7-9

2.3.1 Verksamhetsidé
Bedriva en likvärdig och trygg utbildning samt omsorg som gör att varje elev når sin optimala 
utveckling. Verksamheten skall vara transparent så att vårdnadshavare känner delaktighet.

2.4 Gymnasium och vuxenutbildning

2.4.1 Verksamhetsidé
Gymnasieskolorna i Kungälvs kommun ska anordna likvärdig utbildning av hög kvalitet, 
genom undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolorna ska 
vara attraktiva där eleverna trivs, känner trygghet och studiero. Alla elever ska nå så långt i 
sin kunskapsutveckling som möjligt. Tiden på gymnasiet ska också bli en positiv och viktig 
pusselbit i alla elevers livsresa till goda samhällsmedborgare.

2.5 Kultur

2.5.1 Verksamhetsidé
Verksamhetsidé: Kulturen i Kungälvs kommun ska ge alla möjlighet att ta del av 
kulturupplevelser, kulturella aktiviteter, kommunens rika kulturarv och en kulturell mötesplats 
i Mimers Kulturhus. Kulturen ska stötta och stärka kommunens kulturaktörer. Kulturens roll 
ska tydliggöras i arbetet med inkludering, samhällsbyggande och demokratiska processer och 
bidra till sammanhang och mening.

2.6 Kompetenscentrum

2.6.1 Verksamhetsidé
Kompetenscentrum är ett nytt verksamhetsområde inom sektor bildning och lärande som 
startas upp 2022. Utgångspunkten är att samla förvaltningens samlade insatser kring arbete, 
sysselsättning och integration. Detta sker i syfte att förbättra processer, skapa förutsättningar 
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för en mer effektiv organisation samt skapa tydligare mandat, ansvar och roller. Via en 
effektivare organisering skapar Kungälvs kommun ökade förutsättningar för att möta 
målgruppers behov, nyttja befintliga resurser på ett mer hållbart sätt samt optimerad 
bemanning med externa aktörer.
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3 Sektorns förutsättningar

3.1 Ekonomi

3.1.1 Hela sektorn (Tkr)

 Budget 2022 Budget 2021 Utfall 2020

Intäkter 229 284 238 748

Personalkostnader -875 698 -846 127

Övriga kostnader -600 694 -600 333

Summa kostnad -1 476 392 -1 446 460

Summa nettokostnad -1 254 154 -1 247 108 -1 207 712

I budget 2021 ingår statsbidraget Skolmiljarden med 6 Mkr och engångsbelopp läraravtalet juni 2021 med 2,7 Mkr. Detaljbudget 2022 per 
kostnadsslag blir färdigställt under december 2021.

3.1.2 Nettokostnad per verksamhet (Tkr)

 Budget 2022 Budget 2021 Utfall 2020

Sektorgemensamt -106 404 -106 760 -104 859

Förskola och pedagogisk omsorg -343 147 -339 442 -326 043

Grundskola och fritidshem åk F-6 -439 350 -436 209 -430 115

Grundskola åk 7-9 -125 404 -125 195 -119 685

Gymnasium -198 214 -198 062 -186 545

Kultur -41 635 -41 440 -40 464

Nettokostnad -1 254 154 -1 247 108 -1 207 712

I budget 2021 ingår statsbidraget Skolmiljarden med 6 Mkr och engångsbelopp läraravtalet juni 2021 med 2,7 Mkr.

3.2 GAP-analys
Vi jobbar med omvärldsbevakning i syfte att inspireras och lära oss mer av andra goda 
exempel både inom och utanför kommunen. Vi fortsätter jämföra enheter för att öka 
likvärdigheten samt jämföra oss och våra förutsättningar med andra liknande kommuner och 
riket.

3.3 Personal

3.3.1 Personal

3.3.1.1 Anställda

 Utfall T2 2021 Utfall 2020

Antal anställda 1 576 1 671

Antal anställda, kvinnor 1 293 1 361

Antal anställda, män 283 310

Antal årsarbetare 1 534 1 613

Antal årsarbetare, kvinnor 1 259 1 312

Antal årsarbetare, män 275 301
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3.3.1.2 Arbetade timmar

 Utfall T2 2021 Utfall 2020

Månadsavlönade (antal timmar) 1 529 162 2 393 788

Mer/övertid (antal timmar) 5 043 4 540

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar) 1 227 077 1 913 812

Månadsavlönade, män (antal timmar) 302 085 479 976

Timavlönade (antal timmar) 94 272 119 657

Timavlönade, kvinnor (antal timmar) 76 271 99 130

Timavlönade, män (antal timmar) 18 001 20 527

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt 
utförda timmar (%) 5,8% 4,8%

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt 
utförda timmar, kvinnor (%) 5,8% 4,9%

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt 
utförda timmar, män (%) 5,6% 4,1%

3.3.1.3 Sjukfrånvaro

 Utfall T2 2021 Utfall 2020

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 7 7,7

Sjukfrånvaro (%) - Kvinnor 7,8 8,4

Sjukfrånvaro (%) - Män 3,7 4,7

Ålder <= 29 år (%) 6 8

Ålder 30-49 år (%) 6,4 7,3

Ålder >= 50 år (%) 7,9 8,1

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 2,4 2,4

Varav sjukfrånvaro mindre än 15 dagar (%) 3,7 4

Varav sjukfrånvaro 15 dagar eller mer (%) 3,3 3,7

Sjukfrånvaro 15-90 dagar (%) 1,1 1,5

3.3.1.4 Sjuklönekostnad

 Utfall T2 2021 Utfall 2020

Sjuklönekostnad Kronor 11 688 681 17 286 240

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 10 337 874 14 937 196

Sjuklönekostnad kronor, män 1 350 806 2 349 044

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 4 809 892 7 113 288

Summa 16 498 573 24 399 528

3.4 Volymer

3.4.1 Förskola och pedagogisk omsorg

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020
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Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Kommunal förskola, antal helårsplatser 2 068 2 084 2 010 1 996

Kommunal pedagogisk omsorg, antal barn 173 200 173 191

Fristående förskola, antal barn 587 500 523 500

3.4.2 Förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Kommunal grundskoleklass årskurs F-9, Antal 
elever 5 397 5 360 5 316 5 234

Kommunal grundsärskola, antal elever 48 43 45 41

Kommunala fritidshem, antal barn 2 395 2 511 2 310 2 462

Fristående grundskola årskurs F-9, antal elever 687 706 687 686

Fristående fritidshem, antal barn 227 266 227 254

3.4.3 Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Kommunal gymnasieskola (Mimers hus), antal 
elever 1 669 1 705 1 588 1 552

Kommunal gymnasiesärskola (Trekungagymnasiet), 
antal elever 80 90 86 88

Annan kommunal gymnasieskola, antal elever 250 275 244 252

Fristående gymnasieskola, antal elever 400 380 387 372

3.4.4 Vuxenutbildning

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal studerande inom sfi, gymnasial, yrkes- och 
grundläggande vuxenutbildning - folkbokförda i 
Kungälvs kommun 1 291 1 200

Antal studerande inom sfi, gymnasial, yrkes- och 
grundläggande vuxenutbildning - folkbokförda i 
annan kommun 188 150

Antal studerande inom sfi, gymnasial, yrkes- och 
grundläggande vuxenutbildning i annan kommun -
 folkbokförda i Kungälvs kommun 370 200

3.4.5 Bibliotek och kulturskola

Volymtal Plan 2022 Plan 2021
Prognos 

helår 2021 Utfall 2020

Antal utlån totalt 330 000 280 000 260 000 286 916

Antal utlån barn 170 000 140 000 130 000 150 190

Antal deltagartillfällen kulturskolan 28 000 25 000 25 000 25 416
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3.4.6 Kommentarer till volymtal
Målvärden planeras utifrån antagande om nuvarande förutsättningar kring smittspridning.
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4 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att 
arbeta med samt aktiviteter och indikatorer

4.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Tolkning

Våra arbeten är meningsfulla och viktiga och gör skillnad i människors vardag och 
framtidsmöjligheter.
Sektorns arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och arbetsbelastning är viktiga nycklar 
för att bibehålla och utveckla resultatutveckling samt attraktivitet och kompetensförsörjning.

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Söktryck tjänster -
 förskollärare
Genomsnittligt antal 
ansökningar till utannonserade 
tjänster som förskollärare

Kommunens egna siffror (HR 
levererar). Både externa och 
interna sökande räknas med. 
Målvärde angavs ej för 2021.

31,2 11 Fredrik 
Skreberg

Söktryck tjänster -
 grundskollärare
Genomsnittligt antal sökande 
per utannonserade tjänster 
som lärare i grundskolan (1-9).

Kommunens egna siffror (HR 
levererar). Både externa och 
interna sökande räknas med. 
Målvärde angavs ej för 2021.

15,1 7,3 Fredrik 
Skreberg

Söktryck tjänster -
 gymnasielärare
Genomsnittligt antal sökande 
per utannonserad tjänst som 
lärare på gymnasieskolan.

Kommunens egna siffror (HR 
levererar). Både externa och 
interna sökande räknas med. 
Målvärde angavs ej för 2021.

16,6 12 Fredrik 
Skreberg

Andel tillsvidareanställda 
grundskolelärare som slutat 
i kommunen utöver 
pensionsavgångar
Andel tillsvidareanställda 
grundskolelärare som slutat i 
kommunen utöver 
pensionsavgångar

Hämtas från kommunens egna 
system och redovisas tertialvis. 
Målvärde angavs ej för 2021.

7,1% 7% Fredrik 
Skreberg

Andel tillsvidareanställda 
förskollärare som slutat i 
kommunen utöver 
pensionsavgångar
Andel tillsvidareanställda 
förskollärare som slutat i 
kommunen utöver 
pensionsavgångar

Mätmetod och rutiner  
Hämtas från eget 
personalsystem. Utfall 
beräknas utifrån medelvärde 
rullande12 månader.

5,7% 5,7% 5,7% Fredrik 
Skreberg

Andel tillsvidareanställda 
gymnasielärare som slutat i 
kommunen utöver 
pensionsavgångar
kommer kunna följas upp först 
vid T2.

Målvärde angavs ej för 2021.
 

Mätmetod och rutiner  
Hämtas från eget 
personalsystem. Utfall 
beräknas utifrån medelvärde 
rullande12 månader

5% Fredrik 
Skreberg

Andel tillsvidareanställda 
chefer inom sektor Bildning 
och Lärande som slutat i 
kommunen utöver 
pensionsavgångar

Hämtas från kommunens egna 
system. Målvärde angavs ej för 
2021.

10% Fredrik 
Skreberg
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
Som komplement till indikatorn 
tittar vi också på genomsnittlig 
anställningstid för chefer.

Heltidstjänster i förskolan 
med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskolan med 
förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%)

Hämtas från Kolada (N11810) 56% 56% 56% Fredrik 
Skreberg

Andel (%) tjänstgörande 
lärare (heltidstjänster) i 
kommunala grundskolan 
med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne 
som läraren undervisar i.
Andel legitimerade lärare med 
behörighet i minst ett av 
ämnena den undervisar i av 
samtliga grundskollärare som 
var anställda i oktober 
respektive år. 
Långtidsanställda vikarier, 
d.v.s. vikarier som är anställda 
längre än månad, räknas med.

Källa: Skolverket/Siris, hämtas 
från kolada (N15814). 
Publiceras en gång om året 
feb/mars. Målvärde är andelen 
för jämförbara kommuner 
(koladas uträkning "liknande 
kommuner grundskola")

79,4% 68,5% 75% Fredrik 
Skreberg

Andel (%) lärare 
(helårstjänster) på 
gymnasieskolan, exkl. 
yrkeslärare), med 
lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne 
som läraren undervisar i.
Andel legitimerade lärare 
(helårstjänster) med behörighet 
i minst ett av ämnena den 
undervisar i av samtliga 
gymnasielärare (exkl. 
yrkeslärare) som var anställda i 
oktober respektive år. 
Långtidsanställda vikarier, dvs. 
vikarier som är anställda längre 
än en månad, räknas med.

Källa: Skolverket/Siris. 
Publiceras en gång om året 
feb/mars. Målvärde är andelen 
för jämförbara kommuner 
(koladas uträkning "liknande 
kommuner gymnasieskola")

90,8% 86% 86% Fredrik 
Skreberg

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

Målvärde angavs ej för 2021. 50%

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

Målvärde angavs ej för 2021. 30%

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

Målvärde angavs ej för 2021. 20%
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Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Huvudöverenskomme
lse 21 (HÖK21)

Syftar till att tillsammans med lokala fackliga 
företrädare i god samverkan och dialog bedriva ett 
strategiskt arbete för att säkra skolans 
kompetensförsörjning. I avtalet åläggs lokala parter ett 
särskilt uppdrag att stärka sitt arbete med 
kompetensförsörjningen inom skolan på kort och lång 
sikt. Viktiga frågor blir då att uppmärksamma hur 
arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och 
lönebildning påverkar kompetensförsörjningen. För att 
ytterligare peka på vikten av detta arbete ska 
arbetsgivaren ta fram en plan för det fortsatta arbetet. 
Planen ska innehålla insatser inom områdena 
arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och 
lönebildning i syfte att trygga kompetens-försörjning 
inom skolan på såväl kort som lång sikt.

En plan för genomförande av HÖK21 tas fram och 
slutsamverkas 31 mars 2022.

2022-01-31 Dennis 
Reinhold

Sunt arbetsliv med 
fokus på friskfaktorer

Utbildningsinsats för vissa chefer i kommunen med hur 
man kan främja den friska arbetsplatsen. Strukturer är 
i fokus.

2022-01-31 Dennis 
Reinhold

Tillitsbaserad ledning 
och styrning

Implementering av det framarbetade arbetet med 
verksamhetsstyrning MOVE, utveckling av sektorns 
systematiska kvalitetsarbete, utbildningsinsats i 
sektorns ledningsgrupp med Christer Westlund som 
handledare i principer för tillitsbaserad ledning.
utveckling av vertikala dialoger samt utveckling av 
dokumentationsverktyget Stratsys.

2022-06-30 Dennis 
Reinhold

Ledarforum Från höst 2021 startar BoL ett ledarforum för samtliga 
chefer. Syftet är att stärka ledarskapet, kvaliteten och 
likvärdigheten inom kommunen.

2023-01-31 Dennis 
Reinhold

Kartläggning av 
behov av fortbildning 
och verksamhetens 
behov av kompetens.

Aktiviteten syftar till att kartlägga personalens 
kompetens och kompetensutveckling på individ och 
verksamhetsnivå i relation till verksamhetens uppdrag 
och kompetensbehov.

2023-01-31 Dennis 
Reinhold

4.2 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 Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Kostnad kommunal förskola, 
kr/inskrivet barn
Kostnad kommunal förskola 
(bruttokostnad minus interna 
intäkter och köp av 
huvudverksamhet) dividerat 
med antal inskrivna barn i 
förskola i kommunens egen 
regi, per kalenderår. Avser 

Källa: SCB. Hämtas från 
kolada (N11032).
Målvärde är andelen för 
jämförbara kommuner (koladas 
uträkning "liknande kommuner 
förskola")

168 05
1

156 70
5

151 75
1

Fredrik 
Skreberg
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
egen regi. Indikatorn 
publiceras med ett års 
fördröjning och avser därmed 
föregående år.

Kostnad för kommunal 
grundskola åk 1-9, kr/elev
Denna statistikuppgift visar den 
totala kostnaden per elev för 
grundskola åk 1-9 för valt år. I 
statistiken ingår kostnader för: 
lokaler och inventarier, 
måltider, elevhälsa, 
undervisning, lärverktyg, 
utrustning och skolbibliotek, 
övriga kostnader, till exempel 
SYV-verksamhet. Indikatorn 
publiceras med ett års 
fördröjning och avser därmed 
föregående år.

Källa: SCB. Hämtas från 
kolada (N15008).
Målvärde är andelen för 
jämförbara kommuner (koladas 
uträkning "liknande kommuner 
grundskola")

105 97
1

119 33
5

118 59
3

Fredrik 
Skreberg

Kostnad för kommunal 
gymnasieskola, kr/elev
Denna statistikuppgift visar den 
totala kostnaden per elev i den 
kommunala gymnasieskolan 
för valt år. I statistiken ingår 
kostnader för: lokaler och 
inventarier, måltider, elevhälsa, 
undervisning, lärverktyg, övriga 
kostnader. Indikatorn 
publiceras med ett års 
fördröjning och avser därmed 
föregående år.

Källa: SCB. Hämtas från 
kolada (N17007).

108 79
1

131 49
1

130 10
7

Fredrik 
Skreberg

Kostnad per 
meritvärdespoäng
Indikatorn visar den totala 
kostnaden per elev för 
kommunal grundskola (Kolada: 
N15008) delat på 
genomsnittligt meritvärde (17 
ämnen) för kommunala 
grundskoleelever årskurs 9 
(kolada: N15505).

Målvärde angavs ej för 2021. 472 469,5 Fredrik 
Skreberg

Kostnad per andel (%) med 
examensbevis inom 3 år 
(genomströmning på 3 år)
Indikatorn visar vad varje andel 
elever med examen "kostar". 
Kostnad per/elev delat på 
andel med examen.

Hämtas från kolada. "Kostnad 
för kommunal gymnasieskola, 
kr/elev" (N17007) delat på 
"gymnasieelever med examen 
inom 3 år, andel (%)" 
(N17451). 
Kostnad räknas på helår och 
publiceras året efter det år som 
avses. Därför redovisas 
indikatorn med ett års 
fördröjning (ex. 2019 års siffra 
avser kostnad helår 2018 och 
studieresultat läsår 17/18)

1 695 2 087 Fredrik 
Skreberg

Aktiva låntagare i 
kommunala bibliotek, 
antal/1000 inv.
Hämtas från Kolada 
(N098009).

Hämtas från Kolada (N09809). 250 Fredrik 
Skreberg
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Genomsnittlig öppettid per 
bibliotek och vecka
Hämtas från Kolada (N09817).

Målvärde angavs ej för 2021. 72 Fredrik 
Skreberg

Kostnad kulturverksamhet, 
kr/inv
Hämtas från Kolada (N09013).

Målvärde angavs ej för 2021. 756 Fredrik 
Skreberg

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Tillitsbaserad ledning 
och styrning

Implementering av det framarbetade arbetet med 
verksamhetsstyrning MOVE, utveckling av sektorns 
systematiska kvalitetsarbete, utbildningsinsats i 
sektorns ledningsgrupp med Christer Westlund som 
handledare i principer för tillitsbaserad ledning.
utveckling av vertikala dialoger samt utveckling av 
dokumentationsverktyget Stratsys.

2022-06-30 Dennis 
Reinhold

Vertikala dialoger Genom återkommande dialogtillfällen om enheternas 
och verksamheternas resultat och förutsättningar 
förväntas åtgärden bidra till förbättrad uppföljning och 
verksamhetsstyrning.

2021-12-31 Catharina 
Bengtsson, 

Amela 
Filipovic, 

Dennis 
Reinhold, 

Monica 
Carhult 

Karlsson, 
Lars-

Gunnar 
Hermansso

n

Implementera ny 
analysmodell inom 
sektorns SKA.

Ny analysmodell finns framtagen för sektorns 
kvalitetsarbete och innebär stöd och struktur för att 
öka kvaliteten på analysarbetet.

2023-01-31 Dennis 
Reinhold

Se över 
huvudmannens 
rutiner kring 
klagomålshantering

Ett uppdrag ges till BoL administration om att se över 
klagomålshanteringen inom sektorn. Det innebär att 
klargöra roller och ansvar på olika nivåer, hur klagomål 
ska integreras i kvalitetsarbetet samt kommunicering 
av möjligheten att inkomma med klagomål på 
verksamheten.

2022-12-31 Fredrik 
Skreberg

4.3 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk 
miljö

Tolkning

Genom ett systematiskt värdegrundsarbete, som genomsyrar all verksamhet i skolan, tar vi ett 
helhetsansvar för varje individs pedagogiska, fysiska och psykiska miljö. Det främjande och 
förebyggande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt 
att bidra till en miljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Målet innefattar 
också kulturverksamhetens miljöer där barn och unga vistas.

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Enkät till vårdnadshavare i 
förskola och pedagogisk 
omsorg "Jag upplever att 

Enkät till vårdnadshavare i 
förskola och pedagogisk 
omsorg genomförs en gång om 

93% 93% 95% Niklas 
Delander
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
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.

året i samarbete med GR.

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.

Enkäten genomförs en gång 
om året i samverkan med 
Göteborgsregionen. Resultatet 
publiceras i april.

93% 95% 95% Fredrik 
Skreberg

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.

Elevenkät genomförs varje år i 
början av vårterminen. Enkäten 
genomförs av GR eller 
Skolinspektionen (vartannat år) 
men innehåller samma frågor 
varje år.

86% 89% 91% Fredrik 
Skreberg

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.

Elevenkät genomförs varje år i 
början av vårterminen. Enkäten 
genomförs av GR eller 
Skolinspektionen (vartannat år) 
men innehåller samma frågor 
varje år.

83% 81% 83% Fredrik 
Skreberg

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% Fredrik 
Skreberg

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

Mäts en gång om året. 86% 91% 91% Fredrik 
Skreberg

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Vertikala dialoger Genom återkommande dialogtillfällen om enheternas 
och verksamheternas resultat och förutsättningar 

2021-12-31 Catharina 
Bengtsson, 
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Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig
förväntas åtgärden bidra till förbättrad uppföljning och 
verksamhetsstyrning.

Amela 
Filipovic, 

Dennis 
Reinhold, 

Monica 
Carhult 

Karlsson, 
Lars-

Gunnar 
Hermansso

n

4.4 Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda 
att börja grundskolan

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.

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

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".

Årlig vårdnadshavarenkät från 
GR
Målvärdet är föregående års 
resultat. Utfall registrerades 
inte 2020. 

79% 79% Niklas 
Delander

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 

Årlig vårdnadshavarenkät från 
GR. Utfall registrerades inte 
2020.

81% 81% Niklas 
Delander
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
svar är de som svarat 
"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".

Svar från årlig 
vårdnadshavarenkät från GR.
Målvärde är föregående års 
kommunresultat. Utfall 
registrerades inte 2020.

88% 88% Niklas 
Delander

Barn 1-5 år inskrivna i 
förskola, andel (%)
Indikatorn visar hur stor andel 
av de barn som kan gå i 
förskolan och som gör det. 
Grundantagandet är att om 
förskolan i Kungälv har hög 
kvalitet så påverkar det de 
barn som går i förskolan i att 
vara väl förberedda till skolan 
och framtida lärande. 
Såväl svenska som 
internationella studier visar att 
en förskola av hög kvalitet 
lägger grunden för framtida 
lärande och bidrar till högre 
resultat i skolan och senare i 
livet (SOU2020:67).

Hämtas från kolada (N11800). 
Publiceras v. 16 och avser 
föregående kalenderår. 
Målvärde är genomsnitt i riket.

81% 85% 85% Fredrik 
Skreberg

Heltidstjänster i förskolan 
med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskolan med 
förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%)

Hämtas från Kolada (N11810) 56% 56% 56% Fredrik 
Skreberg

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Kommungemensam 
modell för att kunna 
följa upp barnets 
perspektiv på 
utbildningen.

Kungälv saknar idag en gemensam modell för att 
strukturerat inhämta barnets perspektiv på 
utbildningen. Enligt läroplanen, Lpfö 18, ska förskolans 
arbetsformer utvecklas för att gynna barnens 
inflytande och barn ska vara delaktiga i utvärdering 
och deras röster ska lyftas fram.
En grupp rektorer ur förskolans ledningsgrupp kommer 
att arbeta med frågan under 2022.

2023-01-31 Monica 
Carhult 

Karlsson

Dialog om förskolans 
enhetsorganisation

I kvalitetsredovisningen 2021 framkommer svårigheter 
med att anpassa lärmiljön till ett stort åldersspann på 
vissa förskolor. Goda exempel finns i kommunen och 
behöver spridas mellan förskolor.

2023-01-31 Monica 
Carhult 

Karlsson

Arbeta fram ett 
stödmaterial kring 
tidiga insatser 
tillsammans med 
barnhälsan.

Genom att utarbeta ett stödmaterial tillsammans med 
barnhälsan får personalen verktyg  för att möta barns 
behov och rutiner och roller blir tydliga.

2023-01-31 Monica 
Carhult 

Karlsson
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4.5 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 Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

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.

Elevresultat nedan bygger på 
kommunens egna siffror. 
Rapporteras slutet av 
vårtermin, d.v.s. kan 
rapporteras tidigast 
delårsrapport 2.

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.

Mäts en gång om året av GR. 
Resultatet presenteras med ett 
års förskjutning. 2019 års siffra 
avser enkätsvar för elever 
2018 o.s.v. Målvärde angavs 
inte 2021 och utfall 
registrerades inte 2020.

50%

Grund- gymnasial och SFI, i 
sysselsättning före och efter 
studier, procentuell (%) 
skillnad
Indikator bygger på 
enkätuppföljning av elever som 
läst kurser i grund- gymnasial 
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 

Mäts en gång om året genom 
en jämförelse mellan 
Vuxenutbildningens "före"- och 
"efter studier"-enkäter. 
Sysselsättning. Målvärde 
angavs inte 2021 och utfall 
registrerades inte 2020.

50% Fredrik 
Skreberg
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig
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.

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Höja kvalitén i 
uppföljning och 
utvärdering.

Det finns ett behov av att utveckla metoderna för 
uppföljning av elever och verksamhet på 
vuxenutbildningen. I dagsläget mäts måluppfyllelse i 
form av betyg, genomsnittlig tid för godkänt betyg samt 
avbrott. Det regiongemensamma uppföljningssystemet 
är tänkt att ersätta tidigare elevenkät och kopplas 
bättre till var eleven är under utbildningsprocessen.

2022-01-31 Amela 
Filipovic

SIA (Studier, 
introduktion, arbete)

Samarbete med Trygghet och Stöd (ToS) har 
påbörjats inom projektet SIA  -Studier Introduktion 
Arbete. Inom SIA 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.

2023-01-31 Amela 
Filipovic

Delegation för Unga 
och nyanlända till 
Arbete (DUA)

Inom ramen för Delegation för Unga och nyanlända till 
Arbete (DUA) samverkar kommunen med 
arbetsförmedlingen för att ge ökade möjligheter att 
erbjuda fler och andra sorters insatser än vad kommun 
själv kan åstadkomma. Inom DUA ingår samarbete 
också med lokalt näringsliv samt andra kommuner.

2023-01-31 Amela 
Filipovic

lokala 
överenskommelsen 
(LÖK)

Inom den lokala överenskommelsen (LÖK) samarbetar 
vuxenutbildningen, AME, EMI och AF genom 
exempelvis individforum där alla parter är 
representerade.

2023-01-31 Amela 
Filipovic

4.6 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med 
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv

Tolkning

Alla ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. Mångfald och 
delaktighet ska stimuleras.

Handlingsplan 

Kulturskolans verksamhet fortsätter i samma utsträckning som tidigare år. 
Biblioteksverksamheten bidrar genom ett ökat fokus på barn och unga. Föreningslivet ska 
givas goda förutsättningar för sina verksamheter och aktiviteter för barn och unga. Samverkan 
mellan skola, socialtjänst, fritid och kultur ger ökade möjligheter till deltagande.
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Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Antal deltagartillfällen på 
kulturskola
Antal deltagartillfällen. En elev 
kan räknas flera gånger.

Mäts en gång per år. 22 810 25 000 Fredrik 
Skreberg, 

Niklas 
Delander

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.

222 495 500 Matilda 
Skön

Antal utlån av media till barn 
och unga på biblioteken
Anger totalt antal lån inklusive 
e-media till barn och unga.

Mäts i varje tertial. 150 19
0

145 00
0

150 00
0

Matilda 
Skön

Aktiva låntagare i 
kommunala bibliotek, 
antal/1000 inv.
Hämtas från Kolada 
(N098009).

Hämtas från Kolada (N09809). 250 Fredrik 
Skreberg

Antal utlån media totalt
Anger totalt antal lån inklusive 
e-media

Mäts varje tertial. 286 91
6

295 00
0

300 00
0

Matilda 
Skön

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Utveckling av 
kulturskolans kurser 
för att fler barn och 
unga ska kunna ta del 
av ett rikt kulturliv.

Utifrån utredning "Framtidens kulturskola" kan utbudet 
komma att påverkas under 2022.

2023-01-31 Matilda 
Skön

Bredda kulturutbudet 
i kommunens alla 
delar.

Utifrån Kulturprogram för Kungälvs kommun har 
förvaltningen tagit fram en kulturplan på tre års sikt 
som innehåller inriktningar för kulturen i Kungälv. 

Kulturplanens ambitioner är att: 
-Ökad samverkan med föreningsliv, näringsliv och 
regionala aktörer
-Social hållbarhet, tillgänglighet och ökad inkludering
-Goda förutsättningar för skola, barn och unga

2024-01-31 Matilda 
Skön

4.7 Förbättrat näringslivsklimat
Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig

Tydliggöra ansvar 
och roller i arbetet 
med studie- och 
yrkesvägledning

Utifrån utredning "Kompetensförsörjning genom 
kommunens samverkan med arbetslivet - En 
nulägesanalys" ska rekommendationer genomföras 
under 2022.

2023-03-31 Dennis 
Reinhold, 

Fredrik 
Skreberg

Utveckla rutiner för 
att fånga upp behov 
av studie- och 
yrkesvägledning

Utifrån utredning "Kompetensförsörjning genom 
kommunens samverkan med arbetslivet - En 
nulägesanalys" ska rekommendationer genomföras 
under 2022

2023-03-31 Fredrik 
Skreberg
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4.8 Kortare handläggningstider med bibehållen rättsäkerhet

Tolkning

Service på rätt nivå och inom angiven tid, enligt gällande lagstiftning

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

4 månaders garantin
Följer vi skollagens 
bestämmelser att erbjuda 
barnomsorg inom 4 månader.

100% 100% 100% Fredrik 
Skreberg

4.9 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds 
utbildning eller arbete

Tolkning

100% av alla ungdomar under 20 år som inte har fullföljda studier ska erbjudas utbildning 
eller arbete.

Indikator Mätmetod och rutiner
Utfall 
2020

Målvär
de 

2021

Målvär
de 

2022 Ansvarig

Andel (%) av ungdomarna 
inom uppföljningsansvaret 
som varit i kontakt med 
handläggare.
Andelen av totala antalet 
ungdomar som är aktuella för 
KAA som varit i kontakt med 
handläggare. Alla ungdomar 
som avregistrerats under 
periodens tre första månader 
har tagits.

Mäts varje per halvår (jan-juni 
och juli-dec) och rapporteras i 
tertialen efter föregående 
period. Ex. juli-dec rapporteras 
T1. 
Underlaget kommer från den fil 
som kommunen två gånger om 
året skickar in till SCB. 
Efterfrågas från KAA-
handläggare och bearbetas (ta 
bort ungdomar som 
avregistrerats under periodens 
två första månader samt 
kontrollera att inga dubbletter 
finns i listan). Målvärde angavs 
inte 2021.

46,8% 100% Fredrik 
Skreberg

Andel ungdomar utan 
sysselsättning som erbjudits 
insats
Andel av de ungdomar som vid 
kontakt uppgett sig sakna 
sysselssättning som blivit 
erbjudna insats från KAA-
handläggare.

Mäts tre gånger om året och 
återspeglar ögonblicksbilder 
hämtade ur systemet ELIN. 
Utfall registrerades inte 2020.

100% 100% Fredrik 
Skreberg
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5 Politiska uppdrag

5.1 Uppdrag från kommunfullmäktige

5.1.1 KF uppdrag

Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning
Tidsperi

od Ansvarig

BBL 1. Förslag på
politisk inriktning om
hur vi skapar bästa
möjliga
förutsättningar för
en kunskapsskola
med hög
måluppfyllelse.

Fortsatt dialog
sektorchef -
presidium

Pågående

Detta är ett politiskt uppdrag.
Förvaltningen jobbar enligt skollag
och övrig lagstiftning inom området.

2020-01-
01

2022-01-
31

Dennis
Reinhold

KoFB 2. Förslag till
hur fler barn och
unga kan delta i ett
rikt och varierat
kultur- och 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.
Inkluderar reviderad
kulturstrategi.

Kulturstrategi och
utredning framtidens
kulturskola

Pågående

Arbete pågår enligt gällande plan 2019-05-
01

2022-01-
31

Dennis
Reinhold

KoFB 3.
Folkbildning - natur
och kulturarv, ideella
sektorn och
partnerskap
kommun/föreningar.

Utvecklingsarbete

Pågående

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.

2020-01-
01

2022-01-
31

Anders
Holm, Åsa

Berglie,
Dennis

Reinhold

5.2 Uppdrag från kommunstyrelsen

5.2.1 KS uppdrag

Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning
Tidsperi

od Ansvarig

5. Intensifiera
arbetet med den

Arbete pågår,
Uppdrag 5

Sektorn har förstärkt elevhälsan med
personal på både enhetsnivå och

2019-05-
01

Dennis
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Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning
Tidsperi

od Ansvarig

psykiska ohälsan
och otryggheten
bland elever Pågående

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.

2023-12-
31

Reinhold

8. Stärk Mimers Hus
attraktionskraft

Marknadsföring och
information om
Mimers hus

Pågående

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.

2019-05-
01

2022-12-
31

Dennis
Reinhold

10. Stärk skolans
roll och uppdrag i
det sociala
hållbarhetsarbetet,
samhällskontraktet.

Arbete pågår,
Uppdrag 10

Pågående

Ett fortsatt och utvecklat samarbete
med ToS inom förebyggande och
främjande arbete, exempelvis
drogförebyggande,
våldsförebyggande och
jämställdhetsfrågor, HBTQ, psykisk
ohälsa och tidiga insatser.

2019-05-
01

2022-06-
30

Lena
Arnfelt,
Dennis

Reinhold

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

Plan för trygghet i
skolan

Ej påbörjad

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

2022-01-
01

2023-01-
31

Dennis
Reinhold
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Politiskt uppdrag Genomförande Beskrivning
Tidsperi

od Ansvarig

enhetschef).

Ny 2022
Kulturgarantin ska
inarbetas
höstterminen 2022.

Förslag på
kulturgaranti

Ej påbörjad

Kulturgarantin för grundskolan
implementeras från höstterminen
2022.

2022-01-
01

2022-05-
31

Dennis
Reinhold
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6 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. 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).
Sektorledningen har genomfört riskanalys och fokus för 2022 års granskningar ligger på 
processer kopplat till delegeringsordning samt Personec (självservice). Sektorerna har utöver 
det vissa gemensamma granskningsmoment gällande ekonomi och administration.
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7 Agenda 2030
Inom sektor Bildning och Lärande är grunduppdraget direkt eller indirekt kopplat till Agenda 
2030 och de olika målområdena. Utifrån dimensionerna ekonomi, sociala och miljömässiga 
faktorer sätter sektorn särskilt fokus på följande under 2022:

 Socialt: genomförande av program social hållbarhet med underliggande planer. 
Särskilt fokus under 2022 är fullföljda studier, implementering av Kompetenscentrum, 
initiera olika aktiviteter utifrån kartläggning tidiga insatser barn- och unga.

 Miljö: utifrån läroplan och övriga nationella inriktningsdokument öka barn och 
ungdomars kunskap och medvetenhet kring hållbar utveckling, samt i samverkan med 
Måltidsenheten fortsätta utvecklingen av hållbar skolmat i förskola/skola.

 Ekonomi: fortsätta satsa resurser på ett strukturerat och genomtänkt vis för 
kompensatoriska åtgärder ska få högsta effekt. Under 2022 kommer sektorn att 
sjösätta en reviderad resursfördelningsmodell i grundskolan för att rikta resurser till de 
elever och skolor där behoven är större.

Mål 17 ur Agenda 2030 handlar om partnerskap och att olika aktörer ska samverka. Fortsatt 
fokus för sektorn 2021 är utvecklad samverkan internt och externt.
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8 Säkerhet och trygghet
Alla sektorer och verksamheter ansvarar för säkerhet och trygghet inom sitt ansvarsområde 
och grunduppdrag. Det innebär att skapa säkerhet och trygghet för verksamheternas 
målgrupper och medarbetare och att ha en beredskap att upprätthålla prioriterad verksamhet i 
händelse av kris.
Lagstiftning och styrande dokument:

 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
 Säkerhet och trygghetspolicy för Kungälvs kommun (KS2019/1909)

Under 2022 påbörjas ett arbete med systematisk risk och sårbarhetsanalys i sektorn, vilket är 
grunden till en fullgod beredskap. Första steget är att identifiera sektorns åtaganden, vilka 
åtaganden som är kritiska för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt vilka yttre 
beroenden som finns för att upprätthålla verksamheten.  Arbetet ska utmynna i en fullständig 
risk och sårbarhetsanalys under 2023. Processen med risk och sårbarhetsanalys genomförs 
varje mandatperiod.
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Handläggarens namn
Håkan Hambeson 

12/8/2021

Intern kontrollplan 2022 (Dnr KS2021/1888-1)
Sammanfattning
Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En 
god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna, med 
medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert. 

I enlighet med reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll har förvaltningen 
arbetat fram en plan för intern kontroll för respektive sektor (Bildning och lärande, Trygghet 
och stöd samt Samhälle och utveckling) och för kommunstyrelsen. 

På grundval av genomförda riskanalyser, resultat från tidigare internkontroll och inriktning 
enligt förvaltningens verksamhetsplan 2022 lämnas förslag på granskningar för 2022. Förslaget 
redovisas i form av en plan för kommunstyrelsen för de övergripande stödprocesserna ekonomi, 
HR dokument och ärendehantering, upphandling och IT samt en plan per sektor som utgår från 
de verksamheter och processer som sektorerna bedriver. 

Förvaltningen förslår att planer för intern kontroll 2022 godkännes.

Juridisk bedömning 
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. 

Genom att planera, genomföra och följa upp den interna kontrollen i Kungälvs kommun följer 
kommunstyrelsen kommunallagens krav.

Bakgrund
Kommunstyrelsen är ansvarig för den verksamhet som förvaltningen bedriver och anger 
inriktning för den interna kontrollen under planeringsåret. För att säkerställa KL:s krav på 
intern kontroll har riskanalyser av processer och kontrollmoment genomförts i syfte att 
identifiera områden som ska granskas under verksamhetsåret. Under verksamhetsåret genomförs 
planerade granskningar. 

Resultaten av granskningar och förslag på eventuella åtgärder med anledning av avvikelser och 
identifierade förbättringar redovisas till kommunstyrelsen vid årets slut.

Verksamhetens bedömning
Med utgångspunkt från genomförda riskanalyser, resultat från tidigare internkontroll och 
inriktning enligt förvaltningens verksamhetsplan 2022 kommer granskningar att genomföras 
inom de processer och verksamhetsområden som bedöms som viktigast att följa upp. 
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Granskningarna täcker inte alla områden och ger inte en total kontroll över en specifik process 
men de bidrar till att skapar en miljö och kultur i organisationen som gör synliggör vikten av att 
följa riktlinjer och andra kontrollmoment och därmed göra rätt. Det systematiska arbetet med 
planering, genomförande av granskning, uppföljning och rapportering av avvikelser med förslag 
på förbättringsåtgärder är grunden till en väl fungerande intern kontroll.

2022 års planer omfattar följande områden:

För de övergripande stödprocesser (kommunstyrelsen) har respektive ansvarig enhet gjort 
riskanalys och tagit fram förslag på granskningar. 

 Processer som förslås för granskning inom ekonomi och kvalitetsområdet: representation, 
moms, kontering, kassaredovisning och ledningsstöd

 Processer som förslås för granskning inom HR-området: utbetalning lön, systematiskt 
arbetsmiljöarbete, rehabilitering, rekrytering samt bisyssla

 Processer som förslås för granskning inom kansli – upphandling, samt dokument och 
ärendehantering: politisk beslutsprocess, upphandling, delegationsordning

 Processer som förslås för granskning inom IT-området: avtalsförhållande Soltak, 
informationssäkerhet och förvaltning av IT-system samt behörighets- och kontohantering

 Processer som förslås för granskning inom säkerhet och trygghet: Efterlevnad av 
styrdokument 

Sektorerna har genomför riskanalys och föreslår granskning inom följande områden: 
 Bildning och lärande: delegeringsordning samt utbetalning av löner 

 Trygghet och stöd: hantering av privata medel samt patientsäkerhet

 Samhälle och utveckling: fakturering VA, momshantering fastighet, kemihantering, kontroll 
av lokaler och anläggningar felavhjälpande underhåll, lokalvård, projektledning, 
projektmodellen

För utförligare beskrivning av riskanalys, kontrollmoment, föreslagna granskningar och åtgärder 
hänvisas till respektive intern kontrollplan.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

En god intern kontroll bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål ” Att medborgare och 
näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen”.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Mål 16 har direkt bäring på arbetet med intern kontroll - Främja fredliga och inkluderande 
samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp 
effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Det gäller framförallt delmålen: 

16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor 

16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer 

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i 
enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal 
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Arbetet följer kommunfullmäktiges reglemente och kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar 
för intern kontroll.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En god intern kontroll bidrar till att kommunens resurser används på bästa sätt genom att 
säkerställa: 
 Effektiv och ändamålsenlig verksamhet 
 Tillförlitlig rapportering 
 Regel-efterlevnad 

Ekonomisk bedömning
Genomförandet av den interna kontrollen sker inom ramen för förvaltningens grunduppdrag.

Förslag till beslut

1. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen (övergripande processer) fastställs 

2. Intern kontrollplan för sektor Bildning och lärande fastställs 

3. Intern kontrollplan för sektor Samhälle och utveckling fastställs 

4. Intern kontrollplan för sektor Trygghet och stöd fastställs 

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: Lena Arnfelt, Dennis Reinhold, Anders Holm, Erik Lindskog, Pia Jakobsson, Ann-Charlotte 
Backström

För kännedom till: Niklas Delander, Fredrik Skreberg, Frida Engdal, Andreas Forsner
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna, med medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert.
Därmed är målet med vår interna kontroll att kommunens verksamheter ska uppnå
§ Att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs
§ Att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
§ Att eliminera och upptäcka allvarliga fel och brister
§ Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
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2 Intern kontrollplan
En plan för intern kontroll ska upprättas årligen. Genom att utföra riskbedömningar tydliggörs vad som kan komma att påverka verksamheten. En 
riskbedömning ska genomföras inom respektive sektor, staben och andra funktioner inom verksamheten.
Riskbedömningarna sammanställs i en samlad riskbild som ska beskriva vilka åtgärder som har eller ska införas för att för att minska risken 
(åtgärdsplan).
Att inom ramen för en intern kontrollplan granska alla rutiner och system inom organisationen skulle ta mycket tid och resurser i anspråk, därför måste 
vissa kontrollmoment väljas ut. För att kunna välja ut dessa ska en risk- och väsentlighetsanalys årligen tas fram inom respektive sektor och stab, för 
väsentliga processer i organisationen.
Risker kan beskrivas som oönskade händelser, till exempel fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Analysen innebär att värdera sannolikheten för 
att det händer och hur allvarligt det är om det händer (väsentlighetsgrad). Väsentlighetsgraden värderar de ekonomiska, politiska, mänskliga eller 
verksamhetsmässiga konsekvenser, för nämnden eller för den enskilde, som kan uppstå.



9 Intern kontrollplan 2022 - KS2021/1888-1 Intern kontrollplan 2022 : Intern kontrollplan 2022 Trygghet och stöd

Trygghet och stöd, Intern kontrollplan 2022 5(13)

3 COSO-modellen
Utgångspunkt för den interna kontrollen i Kungälvs kommun är COSO-modellen (committee of sponsoring organisations).

Innebörden av de fem komponenterna i COSO-modellen beskrivs i Kungälvs interna kontrollmodell på följande sätt:
Kontrollmiljö - För vems skull arbetar vi? Hur ser våra förutsättningar ut? Hur viktigt är det?
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Riskanalys - Vad är risk och vad är bakomliggande orsak? Hur stor sannolikhet? ...Allvarlighetsgrad?
Kontrollmoment - Vilka kontroller gör vi löpande under året för att säkerställa att vi gör rätt?
Information och kommunikation - Internt, externt. Hur enkelt är det att göra rätt?
Granskning och uppföljning - Vilka kontrollmoment behöver granskas för att säkra att allvarliga risker (höga riskvärden) inte blir verklighet? Vad 
behöver vi åtgärda för att förhindra att allvarliga risker (höga riskvärden) blir verklighet? Till vem och hur ska vi rapportera?
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4 Utvalda områden, processer, identifierade risker och kontrollmoment

4.1 Verksamhet
Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Hantering av privata medel Bristande kännedom om rutin för hantering av privata 
medel
Bakomliggande orsaker
Tidsbrist, bristande information

Konsekvensbeskrivning
Brukares privata medel försvinner under pågående 
insats.

Rutin för hantering av kontanta medel
Beskrivning av kontrollmomentet
Rutiner finns publicerad och tillgänglig i 
processbeskrivningen Tillgodose behov av vård och 
omsorg

Trygghet och stöd

4.2 Styrning och ledning
Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Patientsäkerhet Låg patientsäkerhet kan medföra livshotande skador
Bakomliggande orsaker
Brister i patientsäkerhetsarbetet

Konsekvensbeskrivning
Dödsfall, Patientskada, lidande

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9
Beskrivning av kontrollmomentet
Systemet är beskrivet och finns tillgängligt på 
intranätet. Samt i Stratsys modul

Trygghet och stöd
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5 Riskanalys
Kritisk

Medium
Låg

4

3

2

Sa
nn

ol
ik

he
t

1

1 2 3 4

Allvarlighetsgrad

Sannolikhet Allvarlighetsgrad

4 Sannolik Allvarlig
3 Möjlig Kännbar
2 Mindre sannolik Lindrig
1 Osannolik Försumbar

Kritisk Totalt: 2

1

2

2
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Område Process Risk S A
Risk-
värde

Verksamhet Hantering av privata
medel

Bristande kännedom om rutin för hantering av privata medel 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Styrning och ledning Patientsäkerhet Låg patientsäkerhet kan medföra livshotande skador 2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig 8
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6 Granskning

Kommentar till föreslagna granskningar

6.1 Verksamhet

6.1.1 Hantering av privata medel

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Bristande kännedom om rutin 
för hantering av privata medel
Riskvärde
9

Rutin för hantering av kontanta medel Beskrivning av 
kontrollmomentet
Rutiner finns publicerad och tillgänglig i 
processbeskrivningen Tillgodose behov av vård och 
omsorg

Granskning av rutiner för privata medel.
Metod
Är kommunens rutiner för hantering av privata medel 
kända? Upplevs anvisningen för hantering av privata medel 
tillräcklig? Är information och utbildningsinsatser om 
kommunens rutiner tillräckliga? Intervju med 6 
slumpmässigt utvalda personer i förvaltningen. 

För godkänt krävs 80% positivt svar.

Allmän beskrivning
Granskning av kännedomen kring kommunens rutiner för 
hantering av privata medel.
Intervjuer gällande rutin för hantering av privata medel.
 

Fredrik Skreberg 
2022-09-30
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6.2 Styrning och ledning

6.2.1 Patientsäkerhet

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Låg patientsäkerhet kan 
medföra livshotande skador
Riskvärde
8

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Beskrivning av 
kontrollmomentet
Systemet är beskrivet och finns tillgängligt på intranätet. 
Samt i Stratsys modul

Hur fungerar avvikelsehanteringen
Metod
Följ upp 5 avvikelserapporter från anmälan till 
dokumentation av händelsen, åtgärd och återkoppling till 
verksamheterna.
Exempel på händelser att följa upp: Fall, Medicinhantering, 
Överrapportering.

För godkänd granskning krävs att alla avvikelser har 
hanterats enligt gällande rutiner.

Allmän beskrivning
Hur fungerar återkoppling av avvikelser. I syfte att förbättra 
och säkerställa en hög patientsäkerhet.
 

Håkan Hambeson, 
Eva Söderholm 
2022-06-30
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7 Åtgärder

Kommentar till föreslagna åtgärder: 

Inga åtgärder förslagna.
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8 Rapportering
Resultatet av arbete enligt intern kontrollplanen redovisas i en intern kontrollrapport. rapporten ska redovisas till ansvarig nämnd under december 
månad.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna, med medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert.
Därmed är målet med vår interna kontroll att kommunens verksamheter ska uppnå
§ Att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs
§ Att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
§ Att eliminera och upptäcka allvarliga fel och brister
§ Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
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2 Intern kontrollplan
En plan för intern kontroll ska upprättas årligen. Genom att utföra riskbedömningar tydliggörs vad som kan komma att påverka verksamheten. En 
riskbedömning ska genomföras inom respektive sektor, staben och andra funktioner inom verksamheten.
Riskbedömningarna sammanställs i en samlad riskbild som ska beskriva vilka åtgärder som har eller ska införas för att för att minska risken 
(åtgärdsplan).
Att inom ramen för en intern kontrollplan granska alla rutiner och system inom organisationen skulle ta mycket tid och resurser i anspråk, därför måste 
vissa kontrollmoment väljas ut. För att kunna välja ut dessa ska en risk- och väsentlighetsanalys årligen tas fram inom respektive sektor och stab, för 
väsentliga processer i organisationen.
Risker kan beskrivas som oönskade händelser, till exempel fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Analysen innebär att värdera sannolikheten för 
att det händer och hur allvarligt det är om det händer (väsentlighetsgrad). Väsentlighetsgraden värderar de ekonomiska, politiska, mänskliga eller 
verksamhetsmässiga konsekvenser, för nämnden eller för den enskilde, som kan uppstå.
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3 COSO-modellen
Utgångspunkt för den interna kontrollen i Kungälvs kommun är COSO-modellen (committee of sponsoring organisations).

Innebörden av de fem komponenterna i COSO-modellen beskrivs i Kungälvs interna kontrollmodell på följande sätt:
Kontrollmiljö - För vems skull arbetar vi? Hur ser våra förutsättningar ut? Hur viktigt är det?
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Riskanalys - Vad är risk och vad är bakomliggande orsak? Hur stor sannolikhet? ...Allvarlighetsgrad?
Kontrollmoment - Vilka kontroller gör vi löpande under året för att säkerställa att vi gör rätt?
Information och kommunikation - Internt, externt. Hur enkelt är det att göra rätt?
Granskning och uppföljning - Vilka kontrollmoment behöver granskas för att säkra att allvarliga risker (höga riskvärden) inte blir verklighet? Vad 
behöver vi åtgärda för att förhindra att allvarliga risker (höga riskvärden) blir verklighet? Till vem och hur ska vi rapportera?
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4 Utvalda områden, processer, identifierade risker och kontrollmoment

4.1 Ekonomi
Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Fakturering anläggningsavgift VA Felaktig eller utebliven debitering av 
anläggningsavgifter.
Bakomliggande orsaker
Brister i rutin vid debitering av VA-anläggningsavgift i 
samband med VA-utbyggnad.

Konsekvensbeskrivning
Felaktig eller utebliven inkomst och försämrat 
förtroende inom VA-kollektivet.

Rutinbeskrivning om fakturering av anläggningsavgift.
Beskrivning av kontrollmomentet
Projektledaren bygger, KF beslutar om 
verksamhetsområde. Uppgifter registreras i EDP. 
Anläggningsavgift debiteras.

Samhälle och utveckling

Momshantering fastighet Felaktig momshantering
Bakomliggande orsaker
Fastighetsfunktionen har många fastighetsobjekt som 
styrs av olika lagrum beroende på vem som är 
hyresgäst och vilken verksamhet som bedrivs. Det ger 
olika momssatser.

Konsekvensbeskrivning
Kommunen drar ingående moms som vi lagmässigt 
inte har rätt att göra.

Avstämning mot momslista fastighetsobjekt
Beskrivning av kontrollmomentet
När faktura inkommer stämmer fastighetsskötare av 
mot momslista fastighetsobjekt för att säkerställa 
vilken procentsats av ingående moms vi kan dra av. 
Lathund i excel för momsavdrag finns.

Samhälle och utveckling

4.2 Verksamhet
Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Kemikaliehantering Rutin följs ej av extern entreprenör som arbetar i 
kommunens lokaler.
Bakomliggande orsaker
Rutinerade hantverkare som underskattar riskerna

Konsekvensbeskrivning
Svåra personskador/dödsfall

Skriftlig arbetsorder till entreprenör.
Beskrivning av kontrollmomentet
Skriftlig arbetsorder ska innehålla arbetsmomentets 
risker och förutsättningar samt ska skrivas på av 
entreprenören innan arbetet startas.

Samhälle och utveckling

Kontroll av lokaler och 
anläggningar

Brister i driftrondering
Bakomliggande orsaker
Okunskap, otydlig rutin, otydlig uppföljning.

Besiktning av drift och underhåll av lokaler
Beskrivning av kontrollmomentet
Besiktning av drift och underhåll av fastigheter. 

Samhälle och utveckling
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Process Risk Kontroll-moment Kommer från
Genomförs 2 gånger om året genom syn av 2-3 objekt 
i en kommundel. 
Besiktningen leds av fastighetschef som också utser 
kommundel och objekt. Deltagande funktioner är 
planerat underhåll, akut underhåll, drift och lokalvård.

Konsekvensbeskrivning
Ökat akut underhåll. Ökade risker för skador. Uppfyller 
ej myndighetskrav.

Fastighetsförvaltare på fastighet har stående 
uppföljning med fastighetsskötarna.
Beskrivning av kontrollmomentet
Fastighetsförvaltare har uppföljning med 
fastighetsskötarna för varje objekt. 
Ronderingsaktiviteter fördelas ut från Nilex. Varje 
genomförd aktivitet/åtgärd dokumenteras i Nilex.

Samhälle och utveckling

Beställning till entreprenör, 
felavhjälpande underhåll

Beställning till entreprenör blir inte utförd eller dålig 
uppföljning/besiktning
Bakomliggande orsaker
Tidsbrist och styrning
Konsekvensbeskrivning
Skador på brukare och byggnad vid utebliven kontroll

Ansvarsfördelning
Beskrivning av kontrollmomentet
Förvaltare beställer alla arbeten och kontrollerar alla 
arbeten.

Samhälle och utveckling

Lokalvård Dålig kvalitet på genomförd städning
Bakomliggande orsaker
Okunskap, dåliga instruktioner, slarv, fel krav i 
upphandling
Konsekvensbeskrivning
Otrivsel, minskad trygghetskänsla, ökad risk för ohälsa 
och allergier, dålig valuta för pengarna

Kvalitetskontroll städ
Beskrivning av kontrollmomentet
Lokalvården utför kvalitetskontroll av städ utifrån 
checklista. Kontrollen sker både för intern och extern 
lokalvård. Både föranmälda och oanmälda kontroller 
sker. Schema för kontroller finns i Nilex.

Samhälle och utveckling

Intelligent samordning Omständigheter i projekten uppmärksammas inte i 
styrgrupperna.
Bakomliggande orsaker
Projektledaren förstår inte allvaret i olika riskmoment. 
Ser inte hela bilden och lyfter därför inte aktuella 
problem som uppstår i projekten.
Konsekvensbeskrivning
Krockar mellan projekten, förseningar, fördyrningar, 
avvikelser i kommunens övergripande mål med 
bostadsleverans och ekonomi.

Månadsuppföljning till styrgrupp
Beskrivning av kontrollmomentet
Månadsuppföljningen innehåller en gemensam mall för 
styrgruppen som är framtagen av portföljledare och 
investeringssamordnare tillsammans med 
sponsorerna. Den innehåller checklista med 
statusbedömning (grön, gul, röd) med kommentar 
avseende ekonomi, leverans och tidplan.

Samhälle och utveckling
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4.3 Styrning och ledning
Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Projektmodellen Avtal undertecknas i felaktig instans som inte har 
erforderligt mandat enligt gällande delegationsordning.
Bakomliggande orsaker
Kunskaps- och tidsbrist

Konsekvensbeskrivning
Avtal saknar juridisk giltighet
Tidsförluster
Skadestånd

Delegationsordning samt rutin för tollgate-beslut
Beskrivning av kontrollmomentet
Styrgrupper inom Portfölj Tillväxt  kvalitetssäkrar innan 
Tollgate-beslut att delegationsordning efterföljs i 
projekt. 
När Tollgate-beslut fattas tilldelas projektledaren 
mandat (inom gällande investeringsram) att initiera  
upphandling av projektering, entreprenad samt 
undertecknade av avtal.

Samhälle och utveckling
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5 Riskanalys
Kritisk

Medium
Låg

4

3

2

Sa
nn

ol
ik

he
t

1

1 2 3 4

Allvarlighetsgrad

Sannolikhet Allvarlighetsgrad

4 Sannolik Allvarlig
3 Möjlig Kännbar
2 Mindre sannolik Lindrig
1 Osannolik Försumbar

Kritisk Medium Totalt: 7

2

4 3 6 7

5 1

5 2
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Område Process Risk S A
Risk-
värde

Fakturering
anläggningsavgift VA

Felaktig eller utebliven debitering av anläggningsavgifter. 2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig 8Ekonomi

Momshantering
fastighet

Felaktig momshantering 4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Kemikaliehantering Rutin följs ej av extern entreprenör som arbetar i kommunens lokaler. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Kontroll av lokaler och
anläggningar

Brister i driftrondering 3. Möjlig 2. Lindrig 6

Beställning till
entreprenör,
felavhjälpande
underhåll

Beställning till entrerenör blir inte utförd eller dålig uppföljning/besiktning 2. Mindre
sannolik

2. Lindrig 4

Lokalvård Dålig kvalitet på genomförd städning

Verksamhet

Intelligent samordning Omständigheter i projekten uppmärksammas inte i styrgrupperna. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Styrning och ledning Projektmodellen Avtal undertecknas i felaktig instans som inte har erforderligt mandat enligt
gällande delegationsordning.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12
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6 Granskning

6.1 Ekonomi

6.1.1 Fakturering anläggningsavgift VA

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Felaktig eller utebliven 
debitering av 
anläggningsavgifter.
Riskvärde
8

Rutinbeskrivning om fakturering av anläggningsavgift. 
Beskrivning av kontrollmomentet
Projektledaren bygger, KF beslutar om 
verksamhetsområde. Uppgifter registreras i EDP. 
Anläggningsavgift debiteras.

Granska att debitering av anläggningsavgift är gjord vid 
nybyggnation
Metod
Stickprov 10 fastigheter i utbyggnadsområde kommunalt 
verksamhetsområde. Är debitering utförd och korrekt? Mål 
100% korrekt.

Martin Hollertz, 
Rebecka Stomvall 
2022-09-30

6.1.2 Momshantering fastighet

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Granskning av avdragen momsfaktura
Metod
Stickprov av 10 fakturor. Säkerställ att rätt moms är 
avdragen. För godkänt krävs 100% rätt.

Susanne Levin 
2022-09-30

Felaktig momshantering
Riskvärde
16

Avstämning mot momslista fastighetsobjekt Beskrivning 
av kontrollmomentet
När faktura inkommer stämmer fastighetsskötare av mot 
momslista fastighetsobjekt för att säkerställa vilken 
procentsats av ingående moms vi kan dra av. Lathund i 
excel för momsavdrag finns. Finns rutiner? Är de kända och används de?

Metod
Finns rutinbeskrivning för hantering av moms för fakturor 
inom fastighetsförvaltning? Är rutinerna kända av berörda 
personer? Används momslistan för fastighetsobjekt och 
lathund för momsuträkning? Är listan uppdaterad och 
används den senaste versionen? Intervju görs med 3 
fastighetsskötare.
 

Andreas Forsner 
2022-09-30
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6.2 Verksamhet

6.2.1 Kemikaliehantering

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Rutin följs ej av extern 
entreprenör som arbetar i 
kommunens lokaler.
Riskvärde
12

Skriftlig arbetsorder till entreprenör. Beskrivning av 
kontrollmomentet
Skriftlig arbetsorder ska innehålla arbetsmomentets risker 
och förutsättningar samt ska skrivas på av entreprenören 
innan arbetet startas.

Finns skriftlig arbetsorder vid platsbesök?
Metod
Platsbesök när entreprenör gör arbete i de lokalerna som 
har kemikalier. Genomförs av enhetschef eller 
verksamhetschef under tre tillfällen per år för att säkerställa 
att rutinen följs. Finns skriftlig arbetsorder? Var 
dokumenteras den?

Allmän beskrivning
Kontrollmomentet innebär att Skriftlig arbetsorder ska 
innehålla arbetsmomentets risker och förutsättningar samt 
ska skrivas på av entreprenören innan arbetet startas.

Jan Eklund 2022-
09-30

6.2.2 Kontroll av lokaler och anläggningar

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Besiktning av drift och underhåll av lokaler Beskrivning av 
kontrollmomentet
Besiktning av drift och underhåll av fastigheter. Genomförs 
2 gånger om året genom syn av 2-3 objekt i en kommundel. 
Besiktningen leds av fastighetschef som också utser 
kommundel och objekt. Deltagande funktioner är planerat 
underhåll, akut underhåll, drift och lokalvård.

Se åtgärd
Metod
Ny rutinbeskrivning tas fram. Se åtgärd

 

Susanne Claesson 
2022-06-30

Brister i driftrondering
Riskvärde
6

Fastighetsförvaltare på fastighet har stående uppföljning 
med fastighetsskötarna. Beskrivning av 
kontrollmomentet
Fastighetsförvaltare har uppföljning med fastighetsskötarna 
för varje objekt. Ronderingsaktiviteter fördelas ut från Nilex. 
Varje genomförd aktivitet/åtgärd dokumenteras i Nilex.

Dokumentation utförda SBA-ronderingar i Nilex
Metod
Gör 10 stickprov på 10 olika fastigheter gällande SBA-
rondering. För godkänt krävs 100% utförda aktiviteter enligt 
gällande lagstiftning eller motsvarande.

Susanne Claesson 
2022-09-30
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6.2.3 Beställning till entreprenör, felavhjälpande underhåll

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Beställning till entreprenör blir 
inte utförd eller dålig 
uppföljning/besiktning
Riskvärde 4

Ansvarsfördelning Beskrivning av kontrollmomentet
Förvaltare beställer alla arbeten och kontrollerar alla 
arbeten.

Ny riskbedömning har gjorts enligt intern kontrollrapport 2021. Risken bedöms som låg, därför görs ingen granskning under 2022.

6.2.4 Lokalvård

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Dålig kvalitet på genomförd 
städning

Kvalitetskontroll städ Beskrivning av kontrollmomentet
Lokalvården utför kvalitetskontroll av städ utifrån checklista. 
Kontrollen sker både för intern och extern lokalvård. Både 
föranmälda och oanmälda kontroller sker. Schema för 
kontroller finns i Nilex.

Antal genomförda kvalitetskontroller
Metod
Antal genomförda kvalitetskontroller mäts mot antal 
avtalade kvalitetskontroller. Mätning sker på intern lokalvård 
och på externa leverantörer lokalvård. Mätning sker 
terminsvis. Rapportering i kvalitetssystem för lokalvård 
Nilex. Godkänd nivå är 90% genomförande av antal 
avtalade kvalitetskontroller.

Allmän beskrivning
Antal genomförda kvalitetskontroller mäts mot antal 
avtalade kvalitetskontroller. Mätning sker på intern lokalvård 
och på externa leverantörer lokalvård. Mätning sker 
terminsvis. Rapportering i kvalitetssystem för lokalvård 
Nilex. Godkänd nivå är 90% genomförande av antal 
avtalade kvalitetskontroller.
 

Anneli Thronsen, 
Marianne Larsson 
2022-09-30
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6.2.5 Intelligent samordning

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Månadsrapporter i projekten
Metod
Gör stickprov på två projekt i varje styrgrupp. Finns 
månadsrapporter för varje månad det senaste året?

Christian Solander, 
Amanda Staf 2022-
09-30

Omständigheter i projekten 
uppmärksammas inte i 
styrgrupperna.
Riskvärde
12

Månadsuppföljning till styrgrupp Beskrivning av 
kontrollmomentet
Månadsuppföljningen innehåller en gemensam mall för 
styrgruppen som är framtagen av portföljledare och 
investeringssamordnare tillsammans med sponsorerna. 
Den innehåller checklista med statusbedömning (grön, gul, 
röd) med kommentar avseende ekonomi, leverans och 
tidplan.

UR 3, avvikelser i månadsrapporteringen
Metod
Om det framkommer nya omständigheter eller avvikelser i 
UR3 stäms detta av mot tidigare gjorda 
månadsrapporteringar.

Christian Solander, 
Amanda Staf 2022-
09-30

6.3 Styrning och ledning

6.3.1 Projektmodellen

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Avtal undertecknas i felaktig 
instans som inte har erforderligt 
mandat enligt gällande 
delegationsordning.
Riskvärde
12

Delegationsordning samt rutin för tollgate-beslut 
Beskrivning av kontrollmomentet
Styrgrupper inom Portfölj Tillväxt kvalitetssäkrar innan 
Tollgate-beslut att delegationsordning efterföljs i projekt. 
När Tollgate-beslut fattas tilldelas projektledaren mandat 
(inom gällande investeringsram) att initiera upphandling av 
projektering, entreprenad samt undertecknade av avtal.

Har beslut fattats enligt gällande delegationsordning eller 
startbeslut i KF?
Metod
10 beslut väljs ut genom stickprov. Har rätt person skrivit 
under avtalet? Görs rätt hänvisning till delegation eller 
startbeslut?

Allmän beskrivning
Styrgrupper inom Portfölj Tillväxt ska innan Tollgate-beslut 
säkerställa att projektet är trygga i beslutande instans enligt 
delegationsordning. När Tollgate-beslut fattas tilldelas 
projektledaren mandat (inom gällande investeringsram) att 
initiera upphandling av projektering, entreprenad samt 
undertecknade av avtal.

Andreas Forsner, 
Amanda Staf 2022-
09-30
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7 Åtgärder

7.1 Verksamhet

7.1.1 Kemikaliehantering

Risk Kontroll-moment Granskning

Rutin följs ej av extern entreprenör som arbetar i
kommunens lokaler.

Skriftlig arbetsorder till entreprenör. Finns skriftlig arbetsorder vid platsbesök?

7.1.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning
Slutdatum
+ Ansvarig

Flytta granskning av platsbesök från 2021 till 2022. Beskrivning av åtgärd
Granskningen flyttas från 2021 till 2022 på grund av pandemin.

2022-01-01
Jan Eklund

7.1.2 Kontroll av lokaler och anläggningar

Risk Kontroll-moment Granskning

Brister i driftrondering Besiktning av drift och underhåll av lokaler Se åtgärd

7.1.2.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning
Slutdatum
+ Ansvarig

Ta fram aktuell rutinbeskrivning Beskrivning av åtgärd
Efter omorganisation och pandemi har förutsättningarna förändrats. Kontrollmomentet
omformuleras till kontrollplan 2023 i form av lämplig rutinbeskrivning. Ny riskbedömning görs till
plan 2023.

2022-06-30
Susanne
Claesson
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7.1.3 Beställning till entreprenör, felavhjälpande underhåll

Risk Kontroll-moment Granskning

Beställning till entreprenör blir inte utförd eller dålig
uppföljning/besiktning

Ansvarsfördelning Kvalitetskontroll av felavhjälpande underhåll

7.1.3.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning
Slutdatum
+ Ansvarig

Gör ny riskbedömning till kontrollplan 2022 utifrån ny
rutin för kontroll och besiktning av genomförda
arbeten.

2022-01-01
Susanne
Claesson

Riskbedömning genomförd. Resultatet visar låg risk vilket innebär att granskning ej genomförs under 2022.
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8 Rapportering
Resultatet av arbete enligt intern kontrollplanen redovisas i en intern kontrollrapport. rapporten ska redovisas till ansvarig nämnd under december 
månad.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna, med medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert.
Därmed är målet med vår interna kontroll att kommunens verksamheter ska uppnå
§ Att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs
§ Att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
§ Att eliminera och upptäcka allvarliga fel och brister
§ Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
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2 Intern kontrollplan
En plan för intern kontroll ska upprättas årligen. Genom att utföra riskbedömningar tydliggörs vad som kan komma att påverka verksamheten. En 
riskbedömning ska genomföras inom respektive sektor, staben och andra funktioner inom verksamheten.
Riskbedömningarna sammanställs i en samlad riskbild som ska beskriva vilka åtgärder som har eller ska införas för att för att minska risken 
(åtgärdsplan).
Att inom ramen för en intern kontrollplan granska alla rutiner och system inom organisationen skulle ta mycket tid och resurser i anspråk, därför måste 
vissa kontrollmoment väljas ut. För att kunna välja ut dessa ska en risk- och väsentlighetsanalys årligen tas fram inom respektive sektor och stab, för 
väsentliga processer i organisationen.
Risker kan beskrivas som oönskade händelser, till exempel fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Analysen innebär att värdera sannolikheten för 
att det händer och hur allvarligt det är om det händer (väsentlighetsgrad). Väsentlighetsgraden värderar de ekonomiska, politiska, mänskliga eller 
verksamhetsmässiga konsekvenser, för nämnden eller för den enskilde, som kan uppstå.
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3 COSO-modellen
Utgångspunkt för den interna kontrollen i Kungälvs kommun är COSO-modellen (committee of sponsoring organisations).

Innebörden av de fem komponenterna i COSO-modellen beskrivs i Kungälvs interna kontrollmodell på följande sätt:
Kontrollmiljö - För vems skull arbetar vi? Hur ser våra förutsättningar ut? Hur viktigt är det?
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Riskanalys - Vad är risk och vad är bakomliggande orsak? Hur stor sannolikhet? ...Allvarlighetsgrad?
Kontrollmoment - Vilka kontroller gör vi löpande under året för att säkerställa att vi gör rätt?
Information och kommunikation - Internt, externt. Hur enkelt är det att göra rätt?
Granskning och uppföljning - Vilka kontrollmoment behöver granskas för att säkra att allvarliga risker (höga riskvärden) inte blir verklighet? Vad 
behöver vi åtgärda för att förhindra att allvarliga risker (höga riskvärden) blir verklighet? Till vem och hur ska vi rapportera?
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4 Utvalda områden, processer, identifierade risker och kontrollmoment

4.1 Verksamhet
Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Delegeringsordning Beslut fattas av fel delegat och/eller beslut 
dokumenteras inte korrekt.
Bakomliggande orsaker
Bristande kunskap om aktuell delegeringsordning.  
Tidsbrist samt brist på utbildning/introduktion till 
nyanställda.

Konsekvensbeskrivning
Rättsosäkert, kan leda till att beslut inte går att 
överklaga samt att felaktiga avtal ingås.

Kommunstyrelsens Delegeringsordningen
Beskrivning av kontrollmomentet
https://www.kungalv.se/kommun--politik/styrande-
dokument/reglementen-och-arbetsordningar/

Bildning och lärande

Utbetalning av löner Personalen använder inte systemet. Risk för felaktiga 
löner.
Bakomliggande orsaker
Kunskap om systemet är för låg. Tidsbrist samt brist 
på utbildning/introduktion till nyanställda.

Konsekvensbeskrivning
Ekonomiska konsekvenser för både medarbetare och 
kommun. Arbetsbördan ökar.

Utbildning/introduktion i användning av 
personalsystemet
Beskrivning av kontrollmomentet
Se personalhandbok
Personec

Bildning och lärande
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5 Riskanalys
Kritisk

Medium
Låg

4

3

2

Sa
nn

ol
ik

he
t

1

1 2 3 4

Allvarlighetsgrad

Sannolikhet Allvarlighetsgrad

4 Sannolik Allvarlig
3 Möjlig Kännbar
2 Mindre sannolik Lindrig
1 Osannolik Försumbar

Kritisk Totalt: 2

1 2

2
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Område Process Risk S A
Risk-
värde

Delegeringsordning Beslut fattas av fel delegat och/eller beslut dokumenteras inte korrekt. 3. Möjlig 3. Kännbar 9Verksamhet

Utbetalning av löner Personalen använder inte systemet. Risk för felaktiga löner. 3. Möjlig 3. Kännbar 9
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6 Granskning

6.1 Verksamhet

6.1.1 Delegeringsordning 

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Beslut fattas av fel delegat 
och/eller beslut dokumenteras 
inte korrekt.
Riskvärde
9

Kommunstyrelsens Delegeringsordningen Beskrivning av 
kontrollmomentet
https://www.kungalv.se/kommun--politik/styrande-
dokument/reglementen-och-arbetsordningar/

Är delegeringsordningen känd bland chefer inom sektorn?
Metod
Granskning genom intervjuer med 5 slumpmässigt utvalda 
chefer huruvida delegeringsordningen är känd? Har 
utbildningar genomförts? Har nya chefer fått information om 
aktuell delegeringsordning?

För godkänt resultat krävs 80 % positiva svar.

Fredrik Skreberg 
2022-12-31

6.1.2 Utbetalning av löner

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Personalen använder inte 
systemet. Risk för felaktiga 
löner.
Riskvärde
9

Utbildning/introduktion i användning av personalsystemet 
Beskrivning av kontrollmomentet
Se personalhandbok
Personec

Får nyanställda och medarbetare utbildning/introduktion i 
personalsystemet?
Metod
Granskning genom intervjuer med 5 slumpmässigt utvalda 
chefer om utbildningar/introduktion genomförs i tillräcklig 
omfattning i systemet Personec. Får nyanställda och 
medarbetare utbildning/introduktion i systemet?

För godkänt resultat krävs 80 % positiva svar.

 

Fredrik Skreberg 
2022-10-30
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7 Rapportering
Resultatet av arbete enligt intern kontrollplanen redovisas i en intern kontrollrapport. rapporten ska redovisas till ansvarig nämnd under december 
månad.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen (KL) 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks och 
att verksamheterna, med medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert.
Därmed är målet med vår interna kontroll att kommunens verksamheter ska uppnå
§ Att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs
§ Att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
§ Att eliminera och upptäcka allvarliga fel och brister
§ Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
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2 Intern kontrollplan
En plan för intern kontroll ska upprättas årligen. Genom att utföra riskbedömningar tydliggörs vad som kan komma att påverka verksamheten. En 
riskbedömning ska genomföras inom respektive sektor, staben och andra funktioner inom verksamheten.
Riskbedömningarna sammanställs i en samlad riskbild som ska beskriva vilka åtgärder som har eller ska införas för att för att minska risken 
(åtgärdsplan).
Att inom ramen för en intern kontrollplan granska alla rutiner och system inom organisationen skulle ta mycket tid och resurser i anspråk, därför måste 
vissa kontrollmoment väljas ut. För att kunna välja ut dessa ska en risk- och väsentlighetsanalys årligen tas fram inom respektive sektor och stab, för 
väsentliga processer i organisationen.
Risker kan beskrivas som oönskade händelser, till exempel fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Analysen innebär att värdera sannolikheten för 
att det händer och hur allvarligt det är om det händer (väsentlighetsgrad). Väsentlighetsgraden värderar de ekonomiska, politiska, mänskliga eller 
verksamhetsmässiga konsekvenser, för nämnden eller för den enskilde, som kan uppstå.
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3 COSO-modellen
Utgångspunkt för den interna kontrollen i Kungälvs kommun är COSO-modellen (committee of sponsoring organisations).

Innebörden av de fem komponenterna i COSO-modellen beskrivs i Kungälvs interna kontrollmodell på följande sätt:
Kontrollmiljö - För vems skull arbetar vi? Hur ser våra förutsättningar ut? Hur viktigt är det?
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Riskanalys - Vad är risk och vad är bakomliggande orsak? Hur stor sannolikhet? ...Allvarlighetsgrad?
Kontrollmoment - Vilka kontroller gör vi löpande under året för att säkerställa att vi gör rätt?
Information och kommunikation - Internt, externt. Hur enkelt är det att göra rätt?
Granskning och uppföljning - Vilka kontrollmoment behöver granskas för att säkra att allvarliga risker (höga riskvärden) inte blir verklighet? Vad 
behöver vi åtgärda för att förhindra att allvarliga risker (höga riskvärden) blir verklighet? Till vem och hur ska vi rapportera?
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4 Utvalda områden, processer, identifierade risker och kontrollmoment

4.1 Ekonomi
Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Representation Risken är att reglerna för representation inte följs.
Bakomliggande orsaker
Brist på kunskap om representationsregler.
Konsekvensbeskrivning
Skattepengar används felaktigt.

Rutinbeskrivning för representation

Beskrivning av kontrollmomentet
Rutiner finns om reglerna kring representation. 
Representationskostnader konteras på rätt konto och 
deltagarlista och syfte finns dokumenterat.

Kommunstyrelse

Felaktig moms redovisas på boenden
Bakomliggande orsaker
Det byts verksamhet i lokalerna, brist på information, 
inte uppdaterade underlag.

Konsekvensbeskrivning
Redovisar fel moms till Skatteverket, leder till för 
höga/låga kostnader. Kan i förlängningen innebära att 
vi behöver rätta upp momsdeklarationer bakåt i tiden.

Lista över boenden som stöd vid kontering

Beskrivning av kontrollmomentet
Det finns en lista över objekten och vad de används till 
som ligger till grund för kontering.

KommunstyrelseMoms

Särskilt bidrag moms återsöks inte.
Bakomliggande orsaker
Bristande/felaktig information/kunskap.
Konsekvensbeskrivning
Redovisar fel moms till Skatteverket, leder till för höga 
kostnader. Kan i förlängningen innebära att vi behöver 
rätta upp momsdeklarationer bakåt i tiden.

Rutinbeskrivning för återsökning av moms

Beskrivning av kontrollmomentet
Rutinbeskrivning finns, stickprov på 
leverantörsfakturor.

Kommunstyrelse

Kontering av ekonomiska 
transaktioner

Risken är att intäkter och kostnader konteras på fel 
konto.
Bakomliggande orsaker
Kontering är fel pga bristande kunskap/information

Konsekvensbeskrivning
SCB nyckeltalen är missvisande. Vi kan inte förklara 
vilka poster som ingår i respektive nyckeltal. 
Förvaltningen kan dra fel slutsatser och risk att 
politiken fattar beslut på bristande underlag

Konteringsregler

Beskrivning av kontrollmomentet
Kontering ska göras enligt kommunbas.
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/bokforingoch
redovisning/kommunbas.24254.html

Kommunstyrelse
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Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Kassaredovisning Risk att kassaredovisning lämnas in för sent.
Bakomliggande orsaker
Okunskap kring rutiner

Konsekvensbeskrivning
Intäkter redovisas i fel period, ibland på fel 
räkenskapsår.

Information från ekonom samt påminnelser
Beskrivning av kontrollmomentet
Ekonomienheten har informerat på ett möte om rutin 
samt skickar påminnelser vid bokslut

Kommunstyrelse

4.2 HR
Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Utbetalning av lön Felaktig lön betalas ut.
Bakomliggande orsaker
- försent/ inte attesterade löneposter
- medarbetare lägger in avvikelsen för sent

Konsekvensbeskrivning
Medarbetare får fel lön, kan uppstå löneskuld

Uttag av lista på oattesterade poster
Beskrivning av kontrollmomentet
SOLTAK tar ut en lista på oattesterade poster ur 
personalsystemet en gång i månaden och skickar till 
HR-enheten.

Kommunstyrelse

Systematiskt arbetsmiljöarbete Att arbetsmiljöronder inte genomförs
Bakomliggande orsaker
Bristande kunskap hos chef om systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

Upplevd tidsbrist hos chefer

Konsekvensbeskrivning
Att risker i arbetsmiljön inte identifieras
som kan leda till tillbud eller arbetsskada.

Ta ut uppgift ur uppföljningssystem på genomförda 
arbetsmiljöronder
Beskrivning av kontrollmomentet
HR tar ut lista på genomförda ronder. Ronder 
genomförs vid 3 tillfällen under året. Arbetmiljömål 
sätts i januari. Arbetsmiljörond OSA (Organisatorisk 
och social arbetsmiljö) och Friskfaktorer genomförs i 
februari. Fysisk och digital rond i september. Årlig 
uppföljning av SAM (Systematisk arbetsmiljörond) i 
november.

Kommunstyrelse

Rehabiliteringsprocess
Beskrivning av kontrollmomentet
I chefshandboken finns ett dokument som heter 
Rehabiliteringsprocess, alla chefer får information om 
den i chefs-utbildning.

KommunstyrelseRehabilitering Risk att långtidssjukskrivningar fortlöper.
Bakomliggande orsaker
Kunskapsbrist, tidsbrist.

Konsekvensbeskrivning
Personalbrist, medarbetare känner sig utanför, ökade 
kostnader. Mailpåminnelse om rehabprocess

Beskrivning av kontrollmomentet
Mailpåminnelse går ut till chef om att det finns en 
rehabbevakning/ett rehabärende och då ska chefen 

Kommunstyrelse
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Process Risk Kontroll-moment Kommer från
kontakta medarbetaren och göra en plan "upprepad 
sjukfrånvaro" (korttidsfrånvaro) eller "Plan för återgång 
till arbete" (sjukfrånvaro över 30 dagar).

Rekrytering Risken är att vi anställer personal med felaktig eller 
bristande kompetens.
Bakomliggande orsaker
Okunskap, tidsbrist

Konsekvensbeskrivning
Anställda inte klarar utföra sitt arbete, nyrekrytering 
kan behöva göras

Arbetssättet kompetensbaserad rekrytering.
Beskrivning av kontrollmomentet
Respektive chef kontrollerar kompetens på olika sätt, t 
ex CV, intervju, intyg, referenser, tester gentemot 
kravspecifikation/annons.

Kommunstyrelse

Bisyssla Risk att anställda har otillåten bisyssla.
Bakomliggande orsaker
Okunskap

Konsekvensbeskrivning
Kan vara arbetshindrande, förtroendeskadande och 
konkurrerande.

Rutinbeskrivning
Beskrivning av kontrollmomentet
Rutinbeskrivning finns över villkor för bisyssla samt en 
blankett som ska fyllas i vid bisyssla.

Kommunstyrelse

4.3 Kansli (Ärende- och dokumenthantering)
Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Beslutsprocessen försenas
Bakomliggande orsaker
Tjänsteskrivelser är försenade.

Konsekvensbeskrivning
Påverkan på kvalitet och effekt av besluten.

Försenade tjänsteskrivelser noteras.
Beskrivning av kontrollmomentet
Nämndsekreterarna noterar försenade 
tjänsteskrivelser.

KommunstyrelsePolitisk beslutsprocess

Handlingar registreras inte alls
Bakomliggande orsaker
Okunskap, tidsbrist

Konsekvensbeskrivning
Försvårar allmänhetens insyn i ärenden och den 
demokratiska processen.

Kunskap/kännedom om kommunens rutiner för 
diarieföring
Beskrivning av kontrollmomentet
Intervjua 20 slumpmässigt utvalda personer som 
arbetar i kommunen. Är kommunens rutiner som 
administrativ handbok, anvisning för ärende- och 
dokumenthantering samt dokumenthanteringsplaner 
kända? Upplevs anvisningarna och handboken som 
tillräckliga? Är information och utbildningsinsatser om 
kommunens rutiner tillräckliga?

Kommunstyrelse
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Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Upphandling Risk att lagar och avtal inte följs vid inköp/upphandling.
Bakomliggande orsaker
Tidsbrist, okunskap

Konsekvensbeskrivning
Kan leda till skadestånd och brott mot Lagen om 
Offentlig Upphandling.

Delegationsordning och rutiner för inköp/upphandling 
finns och är kända
Beskrivning av kontrollmomentet
Delegationsordning och rutiner för upphandling/inköp 
finns och är aktuella samt kända av de anställda som 
gör inköp. Utbildningar genomförs med dem som ska 
börja göra inköp.

Kommunstyrelse

Delegationsordning Felaktiga delegationsbeslut. Beslut fattas inte av rätt 
person, anmäls och dokumenteras inte på rätt sätt. 
Riskbedömning på sektornivå.
Bakomliggande orsaker
Brist på kunskap och utbildning 
Tidsbrist

Konsekvensbeskrivning
Rättsosäkert, ej överklagningsbara beslut
Höga kostnader

Säkerställa att vanligt förekommande beslut 
dokumenteras på rätt sätt.
Beskrivning av kontrollmomentet
Utbildning av chefer inom delegering
Genomgång av rutiner för delegeringsbeslut

Kommunstyrelse

4.4 IT
Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Samarbete (avtalsförhållande) med 
extern leverantör: Soltak AB

Avsaknad av tjänstekataloger och SLA.
Bakomliggande orsaker
Leverantören SOLTAK har inte presenterat en 
tjänstekatalog.

Konsekvensbeskrivning
Skapar otydligheter och är mycket kostnadsdrivande.

Flödeskarta som synliggör vad som ska göras och 
vilka steg som ska tas, saknas
Beskrivning av kontrollmomentet
Ger vägledning och säkerställer att rätt saker görs.

Kommunstyrelse

Informationssäkerhet och 
förvaltning av IT-system

Brister i IT-systemens informationssäkerhet
Bakomliggande orsaker
I arbetet med att klassa IT-system har brister i 
informationssäkerheten identifierats.

Konsekvensbeskrivning
Bristande förtroende, ekonomisk skada, risk för 
dataintrång

Dokumentation av klassning
Beskrivning av kontrollmomentet
Klassning av IT-system dokumenteras i Stratsys 
modul Digframe.

Kommunstyrelse
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Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Inloggning i verksamhetssystem IT hanteras inte 
tillräckligt rättssäkert.
Bakomliggande orsaker
Tvåfaktorsinloggning saknas till system med 
sekretessbelagd information.

Konsekvensbeskrivning
Ej behörig person kommer åt sekretessbelagd 
information.

Behörigheter kontrolleras
Beskrivning av kontrollmomentet
För system med sekretessbelagd information 
kontrollera systemförvaltare regelbundet att användare 
har rätt behörighet.

KommunstyrelseBehörighets- och kontohantering

Inaktuella konton är aktiva och ej avslutade.
Bakomliggande orsaker
Ansvar för kontoavslut saknas eller är otydligt för 
manuellt skapade konton. Ex. konsulter, praktikanter, 
politiker
Kontohanterings-process saknas eller behöver 
tydliggöras.

Konsekvensbeskrivning
Konsekvens gällande IT-säkerhet är åtkomst till 
information och resurser efter ändrat uppdrag eller 
uppdragets upphörande. Kontokostnader samt 
licenskostnader finns kvar.

Kontroll av behörigheter och användarkontons 
aktualitet.
Beskrivning av kontrollmomentet
System som driftas av SOLTAK kan vi få fram en 
rapport på behörigheter och konton. System som 
driftas av övriga leverantörer kontaktas 
systemförvaltaren.

Kommunstyrelse

4.5 Styrning och ledning
Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Stöd till sektorledningsgrupper och 
chefer

Otillräckligt stöd
Bakomliggande orsaker
Felaktiga förväntningar, Otydligt uppdrag, Orimliga 
krav, Felaktiga prioriteringar, Otydlig styrning

Konsekvensbeskrivning
Missnöjda chefer, sämre resultat, dålig arbetsmiljö, 
verksamheter anställer egna utvecklare, 
Verksamheterna tar inte ansvar för det de ska göra

Rollbeskrivning för stödfunktioner
Beskrivning av kontrollmomentet
I samband med att rollbeskrivningar för chefer togs 
fram av chefer genom workshops på ledardag 2019 
gjordes också en beskrivning av stödfunktionens roll.

Kommunstyrelse
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4.6 Säkerhet och trygghet
Process Risk Kontroll-moment Kommer från

Efterlevnad av styrdokument Brister i uppföljning av säkerhets och trygghetsarbetet 
enligt Säkerhets och trygghetspolicy
Bakomliggande orsaker
Otillräcklig kunskap och/eller kommunikation kring 
styrdokumentet.

Konsekvensbeskrivning
Styrdokument och dess innehåll når inte ut i 
organisationen vilket leder till brister i kontinuitets- och 
beredskapsplanering i sektorerna. Det skapar 
försämrat skydd mot och hantering av
oönskade händelser, det vill säga mot kriser, olyckor 
och brott som drabbar människor, verksamheter, 
egendom, miljö och samhällsfunktioner.

Policy Säkerhet och trygghetspolicy för Kungälvs 
kommun. (KS2019/1909)
Beskrivning av kontrollmomentet
I Policyn framgår att Förvaltningen årligen ska upprätta 
en plan för kommunens övergripande säkerhet och 
trygghetsarbete. Planen ska utgöra en del av 
förvaltningens verksamhetsplan och redovisas för 
kommunstyrelsen. Varje sektor ska i sina 
sektorsplaner inkludera ett avsnitt om säkerhet och 
trygghetsarbete.

Förvaltningen ska årligen upprätta en plan för 
kommunens övergripande säkerhet och 
trygghetsarbete. Planen ska utgöra en del av 
förvaltningens verksamhetsplan och redovisas för 
kommunstyrelsen. Varje sektor ska i sina 
sektorsplaner inkludera ett avsnitt om säkerhet och 
trygghetsarbete.

Vidare ska uppföljning av säkerhetsarbetet 
genomföras varje år inom respektive sektor. Resultatet 
av denna uppföljning ska rapporteras till 
kommunstyrelsen.

Kontrollmomentet genomförs genom kontroll av 
verksamhetsplan och sektorsplan

Kommunstyrelse
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5 Riskanalys
Kritisk

Medium
Låg

4

3

2

Sa
nn

ol
ik

he
t

1

1 2 3 4

Allvarlighetsgrad

Sannolikhet Allvarlighetsgrad

4 Sannolik Allvarlig
3 Möjlig Kännbar
2 Mindre sannolik Lindrig
1 Osannolik Försumbar

Kritisk Medium Totalt: 20

2 6 11 15 20 9 16

1 4 5 3 8 12 13 18

19

14 7 10 17

14 6
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Område Process Risk S A
Risk-
värde

Representation Risken är att reglerna för representation inte följs. 3. Möjlig 2. Lindrig 6

Felaktig moms redovisas på boenden 4. Sannolik 3. Kännbar 12Moms

Särskilt bidrag moms återsöks inte. 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Kontering av
ekonomiska
transaktioner

Risken är att intäkter och kostnader konteras på fel konto. 3. Möjlig 2. Lindrig 6

Ekonomi

Kassaredovisning Risk att kassaredovisning lämnas in för sent. 3. Möjlig 2. Lindrig 6

Utbetalning av lön Felaktig lön betalas ut. 4. Sannolik 3. Kännbar 12

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Att arbetsmiljöronder inte genomförs 2. Mindre
sannolik

3. Kännbar 6

Rehabilitering Risk att långtidssjukskrivningar fortlöper. 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Rekrytering Risken är att vi anställer personal med felaktig eller bristande kompetens. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16

HR

Bisyssla Risk att anställda har otillåten bisyssla. 2. Mindre
sannolik

3. Kännbar 6

Beslutsprocessen försenas 4. Sannolik 3. Kännbar 12Politisk beslutsprocess

Handlingar registreras inte alls 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Upphandling Risk att lagar och avtal inte följs vid inköp/upphandling. 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Kansli (Ärende- och
dokumenthantering)

Delegationsordning Felaktiga delegationsbeslut. Beslut fattas inte av rätt person, anmäls och
dokumenteras inte på rätt sätt. Riskbedömning på sektornivå.

2. Mindre
sannolik

2. Lindrig 4

Samarbete
(avtalsförhållande) med
extern leverantör:
Soltak AB

Avsaknad av tjänstekataloger och SLA. 4. Sannolik 3. Kännbar 12IT

Informationssäkerhet
och förvaltning av IT-
system

Brister i IT-systemens informationssäkerhet 4. Sannolik 4. Allvarlig 16
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Område Process Risk S A
Risk-
värde

Inloggning i verksamhetssystem IT hanteras inte tillräckligt rättssäkert. 2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig 8Behörighets- och
kontohantering

Inaktuella konton är aktiva och ej avslutade. 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Styrning och ledning Stöd till
sektorledningsgrupper
och chefer

Otillräckligt stöd 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Säkerhet och trygghet Efterlevnad av
styrdokument

Brister i uppföljning av säkerhets och trygghetsarbetet enligt Säkerhets och
trygghetspolicy

4. Sannolik 3. Kännbar 12
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6 Granskning

6.1 Ekonomi

6.1.1 Representation

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Risken är att reglerna för 
representation inte följs.
Riskvärde
6

Rutinbeskrivning för representation Beskrivning av 
kontrollmomentet
Rutiner finns om reglerna kring representation. 
Representationskostnader konteras på rätt konto och 
deltagarlista och syfte finns dokumenterat.

Stickprovsgranskning
Metod
Stickprover görs på kostnader för måltider/livsmedel för att 
se att syfte och deltagarlista finns dokumenterat vid 
representationskostnader.

Frida Engdahl 
2022-09-30

6.1.2 Moms

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Felaktig moms redovisas på 
boenden
Riskvärde
12

Lista över boenden som stöd vid kontering Beskrivning av 
kontrollmomentet
Det finns en lista över objekten och vad de används till som 
ligger till grund för kontering.

Momsredovisning på boenden
Metod
Stämma av att listan är uppdaterad och att uppdatering 
sker löpande. Stickprover utifrån listan. Genomförs av 
redovisningsfunktionen på ekonomi- och kvalitetsenheten.
Allmän beskrivning
Redovisar fel moms till Skatteverket, leder till för höga/låga 
kostnader. Kan i förlängningen innebära att vi behöver rätta 
upp momsdeklarationer bakåt i tiden.

Susanne Levin 
2022-09-30

Särskilt bidrag moms återsöks 
inte.
Riskvärde
9

Rutinbeskrivning för återsökning av moms Beskrivning av 
kontrollmomentet
Rutinbeskrivning finns, stickprov på leverantörsfakturor.

Redovisning av moms, Särskilt bidrag moms
Metod
Kontrollera att rutinbeskrivningen är uppdaterad och 
tillräckligt omfattande. Stickprover på leverantörsfakturor. 
Genomförs av redovisningsfunktionen.

Christina Gunnesby 
2022-09-30
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6.1.3 Kontering av ekonomiska transaktioner

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Risken är att intäkter och 
kostnader konteras på fel konto.
Riskvärde
6

Konteringsregler Beskrivning av kontrollmomentet
Kontering ska göras enligt kommunbas.
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/bokforingochredov
isning/kommunbas.24254.html

Granskning av kontering av ekonomiska transaktioner
Metod
Stickprov görs på ekonomiska transaktioner. Urvalet tas 
fram slumpmässigt. För intäkterna granskas om 
konteringen stämmer överens med anvisningarna enligt 
Kommun-Bas. För konto 4630 köp av verksamhet 
kontrolleras om det finns transaktioner som inte stämmer 
överens med anvisningarna enligt Kommun-Bas.

Allmän beskrivning
Konteringar granskas och jämförs med anvisningar enligt 
Kommun-Bas. Granskningen ska visa om felaktig 
kontogrupp har använts på intäkter kontoklass 3. Dessa ska 
vidare sedan analyseras på kontonivå 4 positioner. För 
konto 4630 köp av verksamhet ska granskningen ge svar 
på om det finns bokförda kostnader som inte stämmer 
överens med beskrivning enligt Kommun-Bas.
 

Annika Lindell 
2022-09-30

6.1.4 Kassaredovisning

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Risk att kassaredovisning 
lämnas in för sent.
Riskvärde
6

Information från ekonom samt påminnelser Beskrivning av 
kontrollmomentet
Ekonomienheten har informerat på ett möte om rutin samt 
skickar påminnelser vid bokslut

Kontroll inlämningsdatum
Metod
Soltak meddelar när kassaredovisning inkommer. Hamnen 
och Oasen har valts ut då de har störst volym. Kontroll 
kommer göras varje månad från jan-aug. Kassaredovisning 
ska vara Soltak tillhanda senast 5 dagar efter månadens 
slut.

 

Frida Engdahl 
2022-09-30
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6.2 HR

6.2.1 Utbetalning av lön

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Granska lista över oattesterade löneposter
Metod
Intervjua de 10 chefer med störst antal oattesterade poster 
per tertial.

 

Maria Steen, Ann-
Charlott Backström, 
Johanna Aversund 
2022-09-30

Granskning av löneutbetalning
Metod
Rutin för stickprovskontroller är framtagen och 
stickprovskontroll ska göras av löneutbetalning för tre högre 
chefer. 
Begär löneunderlag från SOLTAK. Granska att 
löneutbetalningen är korrekt.

Allmän beskrivning
Stickprovskontroll ska göras i tre anställningsärenden samt 
för löneutbetalning för tre chefer.
 

Maria Steen, Ann-
Charlott Backström 
2022-09-30

Felaktig lön betalas ut.
Riskvärde
12

Uttag av lista på oattesterade poster Beskrivning av 
kontrollmomentet
SOLTAK tar ut en lista på oattesterade poster ur 
personalsystemet en gång i månaden och skickar till HR-
enheten.

Granskning av anställningsuppgifter
Metod
Stickprov, tre slumpvis utvalda nyanställda. Begär uppgifter 
från SOLTAK. Kontrollera att rätt uppgifter är registrerade i 
personalsystemet.

Allmän beskrivning
stickprovskontroll ska göras i tre anställningsärenden.
 

Maria Steen, Ann-
Charlott Backström 
2022-09-30
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6.2.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Att arbetsmiljöronder inte 
genomförs
Riskvärde
6

Ta ut uppgift ur uppföljningssystem på genomförda 
arbetsmiljöronder Beskrivning av kontrollmomentet
HR tar ut lista på genomförda ronder. Ronder genomförs 
vid 3 tillfällen under året. Arbetmiljömål sätts i januari. 
Arbetsmiljörond OSA (Organisatorisk och social 
arbetsmiljö) och Friskfaktorer genomförs i februari. Fysisk 
och digital rond i september. Årlig uppföljning av SAM 
(Systematisk arbetsmiljörond) i november.

Granska listan över genomförda arbetsmiljöronder
Metod
Intervjua två chefer per sektor som inte genomfört samtliga 
ronder under senaste 12 månaderna.
-Har chefen kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete?
-Vad är orsaken till att ronder inte genomförs?

För godkänt krävs att första frågan besvaras med Ja. Om 
nej dokumentera svaret på fråga 2.

 

Josefin Bjorkman, 
Ann-Charlott 
Backström 2022-
09-30

6.2.3 Rehabilitering

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Rehabiliteringsprocess Beskrivning av kontrollmomentet
I chefshandboken finns ett dokument som heter 
Rehabiliteringsprocess, alla chefer får information om den i 
chefs-utbildning.

Intervjua chefer
Metod
Intervjua 10 chefer med långtidssjukriven personal om 
rehabärendet har startats efter rehabbevakningen. Om det 
inte har gjorts, vad är skälet till det? Har plan för återgång 
till arbete upprättats?

 

Josefin Bjorkman, 
Ann-Charlott 
Backström 2022-
09-30

Risk att långtidssjukskrivningar 
fortlöper.
Riskvärde
9

Mailpåminnelse om rehabprocess Beskrivning av 
kontrollmomentet
Mailpåminnelse går ut till chef om att det finns en 
rehabbevakning/ett rehabärende och då ska chefen 
kontakta medarbetaren och göra en plan "upprepad 
sjukfrånvaro" (korttidsfrånvaro) eller "Plan för återgång till 
arbete" (sjukfrånvaro över 30 dagar).

Stickprovskontroll
Metod
Fråga 10 slumpvis utvalda chefer om de fått mail-
påminnelse om rehabiliteringsärenden.

 

Josefin Bjorkman, 
Ann-Charlott 
Backström 2022-
09-30
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6.2.4 Rekrytering

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Risken är att vi anställer 
personal med felaktig eller 
bristande kompetens.
Riskvärde
16

Arbetssättet kompetensbaserad rekrytering. Beskrivning 
av kontrollmomentet
Respektive chef kontrollerar kompetens på olika sätt, t ex 
CV, intervju, intyg, referenser, tester gentemot 
kravspecifikation/annons.

Stickprov
Metod
Stickprov tas på 10 nyanställda personer där 
kompetensnivå jämförs med annons/kravspecifikation

 

Ann-Charlott 
Backström, Marie 
Stervik, Erika 
Lindqvist 2022-09-
30

6.2.5 Bisyssla

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Risk att anställda har otillåten 
bisyssla.
Riskvärde
6

Rutinbeskrivning Beskrivning av kontrollmomentet
Rutinbeskrivning finns över villkor för bisyssla samt en 
blankett som ska fyllas i vid bisyssla.

Stickprov på bisyssla
Metod
Kontrollera 10 stickprovsvis valda chefer att de har 
kontrollerat om bisyssla finns.

 

Ann-Charlott 
Backström, Linda 
Svensson, 
Susanna Corn 
2022-09-30

6.3 Kansli (Ärende- och dokumenthantering)

6.3.1 Politisk beslutsprocess

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Beslutsprocessen försenas
Riskvärde
12

Försenade tjänsteskrivelser noteras. Beskrivning av 
kontrollmomentet
Nämndsekreterarna noterar försenade tjänsteskrivelser.

Kontroll av antalet försenade tjänsteskrivelser
Metod
Administrativ chef kontrollerar/stämmer av antal försenade 
tjänsteskrivelser två gånger per månad vid ordinarie 
fredagsmöten.

Erik Lindskog 2022-
09-01
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Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Handlingar registreras inte alls
Riskvärde
9

Kunskap/kännedom om kommunens rutiner för diarieföring 
Beskrivning av kontrollmomentet
Intervjua 20 slumpmässigt utvalda personer som arbetar i 
kommunen. Är kommunens rutiner som administrativ 
handbok, anvisning för ärende- och dokumenthantering 
samt dokumenthanteringsplaner kända? Upplevs 
anvisningarna och handboken som tillräckliga? Är 
information och utbildningsinsatser om kommunens rutiner 
tillräckliga?

Granskning av kännedomen rörande kommunens rutiner för 
diarieföring
Metod
Intervjua 20 slumpmässigt utvalda personer som arbetar i 
kommunen. Är kommunens rutiner som administrativ 
handbok, anvisning för ärende- och dokumenthantering 
samt dokumenthanteringsplaner kända? Upplevs 
anvisningarna och handboken som tillräckliga? Är 
information och utbildningsinsatser om kommunens rutiner 
tillräckliga?

För godkänt krävs 80% positivt svar.

Allmän beskrivning
Kontroll genom intervju om kommunens rutiner

Erik Lindskog 2022-
09-30

6.3.2 Upphandling

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Risk att lagar och avtal inte följs 
vid inköp/upphandling.
Riskvärde
9

Delegationsordning och rutiner för inköp/upphandling finns 
och är kända Beskrivning av kontrollmomentet
Delegationsordning och rutiner för upphandling/inköp finns 
och är aktuella samt kända av de anställda som gör inköp. 
Utbildningar genomförs med dem som ska börja göra inköp.

Avtalstrohetsgranskning
Metod
Granskning av avtalstrohet, lista tas fram där totalt belopp 
per leverantör (exkl moms) framgår och gås igenom med 
avseende på hur stor andel som 
upphandling/direktupphandling har gjorts.

Erik Lindskog 2022-
09-01
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6.3.3 Delegationsordning

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Felaktiga delegationsbeslut. 
Beslut fattas inte av rätt person, 
anmäls och dokumenteras inte 
på rätt sätt. Riskbedömning på 
sektornivå.
Riskvärde 4

Säkerställa att vanligt förekommande beslut dokumenteras 
på rätt sätt. Beskrivning av kontrollmomentet
Utbildning av chefer inom delegering
Genomgång av rutiner för delegeringsbeslut

Direktupphandlingar
Metod
Stickprov på 20 direktupphandlingar där kontroll sker att 
den som gjort direktupphandlingen har behörighet enligt 
delegationsordningen.

Erik Lindskog 2022-
09-01

6.4 IT

6.4.1 Samarbete (avtalsförhållande) med extern leverantör: Soltak AB

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Avsaknad av tjänstekataloger 
och SLA.
Riskvärde
12

Flödeskarta som synliggör vad som ska göras och vilka 
steg som ska tas, saknas Beskrivning av 
kontrollmomentet
Ger vägledning och säkerställer att rätt saker görs.

Har processbeskrivning tagits fram enligt dokumenterad 
åtgärd?
Metod
Kontrollera att processbeskrivning tagits fram? Dnr? 
Beslutsdatum?

Håkan Hambeson 
2022-09-01

6.4.2 Informationssäkerhet och förvaltning av IT-system

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Brister i IT-systemens 
informationssäkerhet
Riskvärde
16

Dokumentation av klassning Beskrivning av 
kontrollmomentet
Klassning av IT-system dokumenteras i Stratsys modul 
Digframe.

Åtgärder enligt genomförd klassning
Metod
En person finns anställd för att tillsammans med 
verksamheterna arbeta för att minimera identifierade risker i 
klassningen av systemen.
Granskningsfråga: Är alla åtgärder genomförda enligt plan? 
Ja/Nej

Håkan Hambeson, 
Elias Örjefelt 2022-
09-30
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Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Allmän beskrivning
En person finns anställd för att tillsammans med 
verksamheterna arbeta för att minimera identifierade risker i 
klassningen av systemen

6.4.3 Behörighets- och kontohantering

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Inloggning i verksamhetssystem 
IT hanteras inte tillräckligt 
rättssäkert.
Riskvärde
8

Behörigheter kontrolleras Beskrivning av 
kontrollmomentet
För system med sekretessbelagd information kontrollera 
systemförvaltare regelbundet att användare har rätt 
behörighet.

Genomför föreslagna åtgärder
Metod
Har åtgärderna genomförts?

 

Håkan Hambeson, 
Erik Lennerstedt 
2022-09-01

Inaktuella konton är aktiva och 
ej avslutade.
Riskvärde
9

Kontroll av behörigheter och användarkontons aktualitet. 
Beskrivning av kontrollmomentet
System som driftas av SOLTAK kan vi få fram en rapport 
på behörigheter och konton. System som driftas av övriga 
leverantörer kontaktas systemförvaltaren.

Genomgång av rapporter från SOLTAK och andra 
leverantörer.
Metod
Ta fram en rapport halvårsvis.

Erik Lindskog 2022-
09-01

6.5 Styrning och ledning

6.5.1 Stöd till sektorledningsgrupper och chefer

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Otillräckligt stöd
Riskvärde
9

Rollbeskrivning för stödfunktioner Beskrivning av 
kontrollmomentet
I samband med att rollbeskrivningar för chefer togs fram av 
chefer genom workshops på ledardag 2019 gjordes också 
en beskrivning av stödfunktionens roll.

Är rollbeskrivningen känd?
Metod
Ställ frågan till samtliga personer i sektorernas 
ledningsgrupper och Utvecklingsledare. Känner du till 
rollbeskrivningen för stödfunktionerna? Säkerställ att 
rollbeskrivningarna finns tillgängliga på intranätet.

Håkan Hambeson 
2022-07-01
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6.6 Säkerhet och trygghet

6.6.1 Efterlevnad av styrdokument

Risk Kontroll-moment Granskning

Gransknings-
ansvarig, 
Slutdatum

Brister i uppföljning av 
säkerhets och trygghetsarbetet 
enligt Säkerhets och 
trygghetspolicy
Riskvärde
12

Policy Säkerhet och trygghetspolicy för Kungälvs kommun. 
(KS2019/1909) Beskrivning av kontrollmomentet
I Policyn framgår att Förvaltningen årligen ska upprätta en 
plan för kommunens övergripande säkerhet och 
trygghetsarbete. Planen ska utgöra en del av förvaltningens 
verksamhetsplan och redovisas för kommunstyrelsen. Varje 
sektor ska i sina sektorsplaner inkludera ett avsnitt om 
säkerhet och trygghetsarbete.

Förvaltningen ska årligen upprätta en plan för kommunens 
övergripande säkerhet och trygghetsarbete. Planen ska 
utgöra en del av förvaltningens verksamhetsplan och 
redovisas för kommunstyrelsen. Varje sektor ska i sina 
sektorsplaner inkludera ett avsnitt om säkerhet och 
trygghetsarbete.

Vidare ska uppföljning av säkerhetsarbetet genomföras 
varje år inom respektive sektor. Resultatet av denna 
uppföljning ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Kontrollmomentet genomförs genom kontroll av 
verksamhetsplan och sektorsplan

Granska planer och rapporter
Metod
Kontroll av förvaltningens verksamhetsplan samt 
sektorsplaner. Finns en plan för kommunens övergripande 
säkerhet och 
trygghetsarbete i förvaltningens verksamhetsplan? Finns 
avsnitt om säkerhet och trygghetsarbete i sektorsplanerna?

 

2022-09-30
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7 Åtgärder

7.1 HR

7.1.1 Utbetalning av lön

Risk Kontroll-moment Granskning

Felaktig lön betalas ut. Uttag av lista på oattesterade poster Granska lista över oattesterade löneposter

7.1.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning
Slutdatum
+ Ansvarig

Åtgärdsförslag introduktion och nyhetsbrev Beskrivning av åtgärd
•I samband med introduktion av ny chef behöver HR uppmana cheferna att gå Soltaks utbildning
i Personec. Även om de arbetat i systemet tidigare kan det vara ett bra tillfälle att ställa
detaljfrågor som rör den egna verksamheten.
Dessa utbildningar är gratis och genomförs löpande och vid behov.
•I välkomstbrev till nya chefer tipsar vi om Soltaks utbildningar i Personec.

2022-06-30
Ann-Charlott
Backström

7.2 IT

7.2.1 Samarbete (avtalsförhållande) med extern leverantör: Soltak AB

Risk Kontroll-moment Granskning

Avsaknad av tjänstekataloger och SLA. Flödeskarta som synliggör vad som ska göras och vilka
steg som ska tas, saknas

Har processbeskrivning tagits fram enligt dokumenterad
åtgärd?
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7.2.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning
Slutdatum
+ Ansvarig

Ta fram processbeskrivning för hur
tjänstebeskrivningar tas fram. Från beställning till
debitering av tjänst.

Beskrivning av åtgärd
Gäller även en processbeskrivning av avslutning av tjänst

Önskad effekt
Stöd och tydlighet vid beställning och avslut. Underlag för budget och debitering.

2022-06-30
Håkan
Hambeson, Erik
Lennerstedt

7.2.2 Informationssäkerhet och förvaltning av IT-system

Risk Kontroll-moment Granskning

Brister i IT-systemens informationssäkerhet Dokumentation av klassning Åtgärder enligt genomförd klassning

7.2.2.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning
Slutdatum
+ Ansvarig

Förtydliga och säkerställ ansvar och organisering för
klassning och förvaltning av IT-system

Beskrivning av åtgärd
Se roller och ansvar enligt Informationssäkerhetspolicy för Kungälvs kommun. Föreslå fördelning
av arbetsuppgifter.

Önskad effekt
Förvaltningen jobbar i informationssäkerhet i enlighet med informationssäkerhetspolicyn.

2022-03-01
Håkan
Hambeson, Elias
Örjefelt, Erik
Lennerstedt

7.2.3 Behörighets- och kontohantering

Risk Kontroll-moment Granskning

Inloggning i verksamhetssystem IT hanteras inte
tillräckligt rättssäkert.

Behörigheter kontrolleras Genomför föreslagna åtgärder

Inaktuella konton är aktiva och ej avslutade. Kontroll av behörigheter och användarkontons aktualitet. Genomgång av rapport från SOLTAK och andra
leverantörer
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7.2.3.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning
Slutdatum
+ Ansvarig

Kartläggning och klassificering av it-system som
innehåller sekretessinformation

Beskrivning av åtgärd
Inom ramen för arbetet med informationssäkerhet säkerställa att alla it-system som innehåller
sekretessinformation är klassificerad och åtgärdsplan finns för att hantera brister

2022-06-30
Filip Gårdelov,
Elias Örjefelt,
Erik Lennerstedt

Ta fram förvaltningsövergripande rutin för hantering
och kontroll av behörigheter

Beskrivning av åtgärd
Ta fram förslag och beslutsunderlag för en gemensam rutin i enlighet med
informationssäkerhetspolicy (Dnr KS2021/0363)

Önskad effekt
God kontroll och säkerhet att endast behöriga personer har tillgång till sekretessbelagd
information

2022-06-30
Filip Gårdelov,
Elias Örjefelt,
Erik Lennerstedt

Kartlägga vilka system som har, respektive inte har,
koppling till Kungälvs kommuns AD-konto

Önskad effekt
Beslutsunderlag för att koppla fler system till AD

2022-03-01
Håkan
Hambeson, Erik
Lennerstedt

7.3 Styrning och ledning

7.3.1 Stöd till sektorledningsgrupper och chefer

Risk Kontroll-moment Granskning

Otillräckligt stöd Rollbeskrivning för stödfunktioner Är rollbeskrivningen känd?

7.3.1.1 Åtgärder

Åtgärd Beskrivning
Slutdatum
+ Ansvarig

Utred förutsättningar och lämplig metod för uppföljning
av stödfunktionernas service till ledningsgrupper och
chefer

Beskrivning av åtgärd
Se exempel från Härryda och uppdragsbeskrivning till praktikant
Önskad effekt
Tydliga förutsättningar gällande förväntningar på omfattning och levereras av stödfunktionernas
service från båda parter

2022-06-30
Håkan
Hambeson
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8 Rapportering
Resultatet av arbete enligt intern kontrollplanen redovisas i en intern kontrollrapport. rapporten ska redovisas till ansvarig nämnd under december 
månad.



10 Återkoppling webbinarium Vård- och omsorgsutbildningen i Kungälv 210907 -   :

Denna behandling '10 Återkoppling webbinarium Vård- och omsorgsutbildningen i Kungälv 210907' har inget

tjänsteutlåtande.



10 Återkoppling webbinarium Vård- och omsorgsutbildningen i Kungälv 210907 - 2021-549 Återkoppling webbinarium Vård- och omsorgsutbildningen i Kungälv 210907 : Mötesanteckningar Webbinarium Vård- och omsorgsutbildningen i Kungälv

 
Mötesanteckningar  
Webbinarium Vård- och omsorgsutbildningen i Kungälv 
 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

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

 
 

 
 
Datum tisdag den 7 september 2021, kl. 14:15-16:15 
 
Plats Kungälvs stadshus lokal Hamnen och via Teams 
 
Deltagare Miguel Odhner 
 Anna Vedin  
 Pia Gillerstedt  
 Haleh Lindqvist 
 Lena Arnfelt 
 Anders Holmensköld 
 Gun-Marie Daun 
 Ancy Wahlgren 
  Britta Malmberg 
 Maria Stenmark 
 Peter Almgren 
 Jonas Sjöberg 
 Sandra Hultén Johansson 
 Matilda Jansson 
 Dennis Reinholds 
 Emelie Gillberg 
 Anna-Karin Ringström 
 Johanna Bojlert  
 Lars-Ove Karlsson 
 Sofia Schubert 
 Amela Filipovic 
 Anna-Lena Holberg 
 Elisabeth Lindahl 
 Birgit Lövkvist 
 Åsa Meland 
 Ulrika Sjövall 
 Annika Rusko Andersson 
 Monica Wallström 
 Petra Roxenius 
 Håkan Lundgren 
 Karin Langeland 
 Carin Tingvall 
  
 Madeleine Nilsson 
 Sandra Casperson 
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Mötesanteckningar  
Webbinarium Vård- och omsorgsutbildningen i Kungälv 
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Inledning 
- Miguel Odhner, Anna Vedin och Pia Gillerstedt presenterar sig och inleder dagens 

webbinarium med att hälsa alla välkomna. 
- Genomgång av dagens agenda. 

 
Syfte och mål med initiativet. 

- Syftet är att genom dialog, analys och samarbete långsiktigt säkerställa 
kompetensförsörjningen inom vård- och omsorgsområdet i Kungälv. 

- Målet är att säkerställa vård- och omsorgsutbildningen på Mimers Hus som ett attraktivt val, 
av gymnasieprogram hösten 2022, för Kungälvs egna elever. 

 
Sammanfattning – att göra 
Kungälvs kommun  

- Informera om olika karriärvägar kommunalt, regionalt, privat och möjligheten att 
specialutbilda sig. 

- Vilken utbildning inom branschen passar 15-åriga elever och vilka föreställningar har de om 
branschen?   

- Vi skapar ett vinna-vinna-koncept genom feriejobb i tidigare åldrar där ungdomarna bland 
annat får se vilken frihet det kan finnas i jobb inom vård och omsorg. Prova på när du vill. 

- Vikten av kompetens, efter avslutat program, där bland annat medicinsk kunskap är viktigt för 
att känna sig trygg när man kommer ut i arbetslivet.  

- Alla delar inom professionen måste finnas inom utbildningen. (Se exempel på Vård och 
omsorgscollege hemsida).  

 
Kungälvs kommun tillsammans med andra  

- Lyfta fram samhällsnyttan av yrket.  
- Att det finns ett sjukhus i kommunen är bra marknadsföring. 

 
Gemensamt för alla 

- Grundutbildning och mer medicinsk kompetens är viktigt.   
- Ändra attityden till yrket (de som arbetar och leder yrket måste vara motiverade och tycka om 

sitt jobb). 
- Se över hur vi framställer yrket.  

Kommunicera med föräldrar samt prata med lokal press och media om hur de framställer 
information om yrket. 
Att tänka på att yrket är fint, höja yrkesstatusen, förändra föräldrarnas attityd samt ge en 
positiv och fin syn på yrket i lokaltidningar och digitala rum. 

 
Redovisning och summering 

- Återkoppling med de förslag som kommunen ser som möjliga att gå vidare med, själva eller 
tillsammans med någon/några av er. 

- Vi återkommer om datum för uppföljningsmöte i november eller december. 
 
 
 
Miguel Odhner / Anna Vedin / Pia Gillerstedt 
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Personlig inbjudan till framtidswebbinarium, tisdagen 7 september kl 14.00-16.15  
 

Kungälvs framtida Vård & Omsorgsutbildning!  
Mimers Hus är Göteborgsregionens fjärde mest populära gymnasieskola.  

Men endast 3 av ca 500 av Kungälvs 15-åringar valde att läsa Vård och Omsorgsprogrammet i 
Kungälv. Hösten 2021 är första gången Kungälv tvingas pausa Vård & Omsorgsprogrammet i 
Kungälv. Denna utveckling måste vändas.  

Därför inbjuder Kommunstyrelsen dig till ett första sonderande webbinarium om vad som 
behöver göras mer - för att få unga att se Vård- och Omsorgsprogrammet i Kungälv och 
vårdyrket, som ett attraktivt framtidsjobb.  

 

Vård och Omsorgsprogrammet i Kungälv! 

• Vad gör vi idag?  

• Vad gör vi imorgon?  

• Vad kan göra mer tillsammans?  
 
 
VÄLKOMMEN! 
 
Tisdagen den 7 september kl. 14.00-16.15 inbjuds alla aktörer inom vårdsektorn, privata och 
offentliga aktörer, utbildningsanordnare, lärare, nya och gamla elever, inklusive ledningen för 
Kungälvs sjukhus till ett framtidswebbinarium om Kungälvs framtida Vård- och 
omsorgsutbildning. Länk till möte lämnas vid anmälan till seminarium. Om du som fått denna 
inbjudan inte har möjlighet att delta, försök gärna ordna en ersättare, då allas erfarenheter är 
viktiga, vid detta första möte för att vända utvecklingen.   
 
Anmäl ditt deltagande till :  sandra.casperson@kungalv.se 
Sandra Casperson, kommunledningssekreterare, mobil. 0708-958011 
 
 

Med vänliga hälsningar 

Kommunstyrelsens ordförande Utbildningsråd Social & Omsorgsråd  
Miguel Odhner  Anna Vedin  Pia Gillerstedt 
T. 070-3520101  T. 072-2023038 T. 076-9484243 
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Handläggarens namn
Lena Arnfelt 

12/8/2021

Tjänsteskrivelse SIMBAs politiska samverkansplan för hälsa- och den 
nära vården (Dnr KS2021/2052-2)
Sammanfattning
SIMBAs politiska samrådsgrupp tog ut inriktningen för samverkansarbetet under de 
kommande åren, under en gemensam introduktionsdag i februari 2019. Den 6 september 
2021 samlades samrådsgruppen för att revidera samverkansplanen inför kommande år. Med 
en förstärkt koppling av samverkansplanen till de nationella uppdragen som berör 
samverkan samt det regionala samverkansarbetet, var samrådsgruppen noga med att hålla 
kvar vid den inriktning som togs för två år sedan. Den reviderade samverkansplan för hälsa 
och den nära vården föreslås sträcka sig till och med den 31 december 2023. Föreliggande 
samverkansplan antogs av SIMBAs politiska samrådsgrupp den 6 september 2021 och 
översänds nu till berörda nämnder och styrelser i kommunerna och regionen för antagande.

Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett 
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa, reducera framtida 
vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna. Närvårdssamverkan 
ska också främja en jämlik vård.

Samverkansplanen innehåller följande fokusområden: 

 Strategi för hälsa – förebyggande och främjande aktiviteter. 

 Trygg och säker vårdövergång 

 Barn och unga psykiska hälsa

 Vuxnas psykiska hälsa

 Vård och omsorg om äldre över 75 år

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta SIMBAs samverkansplan för hälsa och den 
nära vården för 2022-2023.

Förslag till beslut: 

1. SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården för 2022-2023 antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Juridisk bedömning 
Det finns inga juridiska hinder för att uppdragsbeskrivningen antas. SIMBA-området 
spänner både över den kommunala- och regionala nivån. Kommunens ansvar inom 
omsorgsområdet fastlås bland annat utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av missbruk i 
vissa fall (LVM) samt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Skolhälsovården 
regleras i Skollagen (Skollag). Regionen, arbetar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Bakgrund

SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdsamverkansstruktur för hälsa och den 
nära vården i mellersta Bohuslän och Ale. Närvårdssamverkan i SIMBA omfattas av: 

 Regionens öppna hälso- och sjukvård: Vårdval vårdcentraler, Vårdval rehab, Regionhälsan, 
Habilitering och hälsa, Tandvården 

 Sjukhusen i Väster 

 Kommunal hälso- och sjukvård, vård och omsorg, socialtjänst samt elevhälsa i Ales-, 
Kungälvs- Stenungsunds- och Tjörns kommun. 

 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga vård-, 
stöd- och omsorgsinsatser från både kommun och region. Vården och insatserna ska av den 
enskilde upplevas som sömlös, jämlik och ha sin utgångspunkt i den enskildes behov. 
Förhållningsättet är personcentrerat för att skapa en helhet utifrån den enskildes perspektiv. 
Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett 
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa, reducera framtida 
vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna. Närvårdssamverkan 
ska också främja en jämlik vård.

SIMBAs politiska samrådsgrupp tog ut inriktningen för samverkan och samarbetet för åren 
2020-2021, under en gemensam introduktionsdag i februari 2019. Den 6 september 2021 
samlades samrådsgruppen för att revidera samverkansplanen inför kommande år. Med en 
förstärkt koppling av samverkansplanen till de nationella uppdragen som berör samverkan 
samt det regionala samverkansarbetet, var samrådsgruppen noga med att hålla kvar vid den 
inriktning som togs för två är sedan. Den reviderade samverkansplan för hälsa och den nära 
vården föreslås sträcka sig till och med den 31 december 2023.

Föreliggande samverkansplan antogs av SIMBAs politiska samrådsgrupp den 6 september 
2021 och översänds nu till berörda nämnder och styrelser i kommunerna och regionen för 
antagande.

Verksamhetens bedömning
Närvårdssamverkan sker på såväl politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Samverkan på 
politisk- och ledningsnivå skapar legitimitet och struktur. Genomförandet sker i 
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linjeorganisationen där närområdesgrupperna utgör basen för den lokala samverkan och 
gemensamma arbetet för att nå målen.

Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett 
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa, reducera framtida 
vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna. Förhållningsättet är 
personcentrerat för att skapa en helhet utifrån den enskildes perspektiv.  Närvårdssamverkan 
ska också främja en jämlik vård.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska mål om en trygg omsorg med valmöjligheter genom livet 
berörs av detta ärende. Vården och insatserna ska av den enskilde upplevas som sömlös, 
jämlik och ha sin utgångspunkt i den enskildes behov. Närvårdssamverkan är till för 
invånare, som har behov av samordnade och samtidiga vård-, stöd- och omsorgsinsatser från 
både kommun och region. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målet om god hälsa och välbefinnande i Agenda 2030 berörs av detta ärende. Det ska 
säkerställas att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i 
alla åldrar. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin 
fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Närvårdssamverkan syftar till att 
trygga personer i deras resa genom vården och garantera att samtliga får en jämlik och säker 
vård. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Detta ärende rör SIMBAs egna samverkansplan och SIMBA-samarbetet berör både den 
kommunala och regionala nivån och utmålar hur samarbetet ska ske mellan nivåerna och 
aktörerna. 11:e paragrafen i kommunstyrelsens reglemente redovisar det ansvar som 
kommunstyrelsen innehar inom området trygghet och stöd som inte avser 
myndighetsutövning mot enskild.

Närvårdssamverkan syftar till att trygga personer i deras resa genom vården och garantera en 
säker och jämlik vård. Samverkansplanen ska bedömas utifrån program Social hållbarhet – 
ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202) och målsättningar kring minskat utanförskap i 
Kungälvs kommun. Utifrån underliggande Social översiktsplan (Dnr KS2019/1500) är 
samverkansplanen relevant utifrån följande insatser. 

 insatser kring barn- och ungdomars psykiska ohälsa via fortsatta integrerade 
satsningar.

 personer med behov av samordnade insatser ska erbjudas samordnad individuell 
planering. 

 kunskapen kring suicidprevention ska öka genom att utbilda medarbetare i att 
identifiera individer med suicidrisk och erbjuda rätt hjälp. 

 kommun och hälso- och sjukvården ska utveckla integrerade samverkansformer kring 
risk- och missbruk för att tidigt identifiera och stödja ungdomar. 
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 Utifrån folkhälsoavtalet med Västra Götalandsregionen ska olika utåtriktade insatser 
kring hälsofrämjande och det egna ansvaret genomföras.

Samverkansplanen ska även bedömas utifrån plan Trygg i Kungälv (Dnr KS2020/1620) och 
insatsen: 

 motverka våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett 
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa, reducera framtida 
vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna. Närvårdssamverkan 
ska också främja en jämlik vård. I samverkansplanen uppmärksammas särskilt: 

 Barn och unga vuxna i utsatt situation

 Äldre multisjuka och multisviktande

 Personer med psykisk ohälsa

 Personer med funktionsnedsättning

 Personer med behov av vård i livets slutskede

Ekonomisk bedömning
Ärendet om antagande av samverkansplan för 2022-2023 har ingen direkt ekonomisk 
påverkan. Medlemskap i SIMBA innebär medfinansieringar, med dessa täcks inom ram och 
beslutas om separat av kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut

1. SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården för 2022-2023 antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Haleh Lindkvist Lena Arnfelt
Kommundirektör Sektorchef

Expedieras till:  
SIMBAS processledare 
Carina Vesterelve
carina.vesterelve@vgreg
ion.se

För kännedom till:
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 BAKGRUND OCH BEGREPP

SIMBA 
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en 
samverkansorganisering för hälsa och den nära 
vården i mellersta Bohuslän och Ale.  

Närvårdssamverkan är till för invånare, som har 
behov av samordnade och samtidiga vård-, 
stöd- och omsorgsinsatser från både kommun 
och region.   

Vården och insatserna ska av den enskilde 
upplevas som sömlös, jämlik och ha sin 
utgångspunkt i den enskildes behov. Förhåll-
ningssättet är personcentrerat för att skapa en 
helhet utifrån den enskildes perspektiv. 

Grupper som särskilt ska uppmärksammas: 

• Barn och unga vuxna i utsatt situation 

• Äldre multisjuka och multisviktande 

• Personer med psykisk ohälsa 

• Personer med funktionsnedsättning 

• Personer med behov av vård i livets 
slutskede 

Arbetssättet i SIMBA utgår från huvudmännens 
samlade insatser genom gemensamt lärande. 

Det gemensamma lärandet har hämtat sitt 
synsätt från systemteoretisk grund och handlar 
om hur man i en pågående process skapar en 
lärande organisation. Avgörande för det 
systemiska lärandet är systemiskt ledarskap. 

Närvårdssamverkan kännetecknas av helhets-
syn, kontinuitet, samverkan och ett hälso-
främjande förhållningssätt som syftar till att 
stärka individens hälsa, reducera framtida 
vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de 
gemensamma resurserna. Närvårdssamverkan 
ska också främja en jämlik vård. 

I Västra Götalandsregionen används begreppet 
närsjukvård som ett samlat begrepp för den 
vård, oavsett driftsform, som ges för att 
tillgodose hälso- och sjukvårdsbehov som är: 

• vanligt förekommande i befolkningen 

• ofta återkommande för individen 

• samhällsekonomiskt och medicinskt 
rimligt att tillgodose lokalt 

Basen för närsjukvården utgörs av  
primärvården. 

Närvårdssamverkan 
Närvårdssamverkan sker på såväl politisk-, 
förvaltnings- och verksamhetsnivå. Samverkan 
på politisk- och ledningsnivå skapar legitimitet 
och struktur. 

Närområdesgrupper (NO-grupper) 

Närområdesgrupperna utgör basen för det 
medborgar- och individinriktade samverkans-
arbetet.   

I varje kommun finns en närområdesgrupp som 
har övergripande lednings- och samordnings-
ansvar för närvårdssamverkan i området. 

Samordningsgrupp 

Samordningsgruppen ansvarar för över-
gripande strategiska samverkansfrågor över 
huvudmannagränserna. Samordningsgruppen 
har ansvaret att koordinera, följa upp, utveckla 

Närvårdssamverkan i SIMBA omfattas av: 

• Regionens öppna hälso- och sjukvård: Vårdval vårdcentraler, Vårdval rehab, Regiongemensam 
hälso- och sjukvård, Habilitering och hälsa, Tandvården 

• Kungälvs sjukhus 

• Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund  
och Tjörn  

• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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och fatta inriktningsbeslut i frågor som är 
gemensamma. 

Samordningsgruppen består av förvaltnings-
chefer eller personer med motsvarande 
beslutsmandat från ingående kommuner och 
region samt representanter för privata vård-
givare inom vårdvalssystem som regleras av 
Lagen om valfrihet (LOV).  

Politiska samrådsgruppen  

Politiska samrådsgruppen har till uppgift att 
med ett utförar- och beställarperspektiv föra 
en regelbunden politisk dialog kring gemen-
samma närvårdsfrågor men även att skapa 
förutsättningar för politiskt samförstånd för att 
tillgodose medborgarnas behov av en väl 
fungerande närvårdsamverkan.  

Därutöver har den politiska samrådsgruppen 
till uppgift att följa upp resultaten av närvårds-
samverkan utifrån fastställda målområden. 

SIMBA:s politiska samrådsgrupp är samman-
satt av ordförande samt en eller två valda 
representanter från Västra hälso- och sjuk-
vårdsnämnden, Styrelsen för Närhälsan, 
Styrelsen för regiongemensam hälso- och 
sjukvård, Styrelsen för habilitering och hälsa, 
Tandvårdsstyrelsen, Styrelsen för sjukhusen i 
Väster, Arbetsmarknads- och omsorgsnämn-
den samt Utbildningsnämnden Ale kommun, 
Utskottet för trygghet och stöd samt Utskottet 
för bildning och lärande Kungälvs kommun, 
Välfärdsutskottet Stenungsunds kommun, 
Socialnämnden samt Barn- och utbildnings-
nämnden Tjörns kommun 

Utgångspunkter vid samverkan 
• Vad är bäst för den enskilde. 

• Var och en på alla nivåer har ett 
egenansvar för helheten.  

• När de egna insatserna inte räcker till 
har alla ansvar att samarbeta för att 
tillgodose den enskildes hela behov.   

• Vi gör det tillsammans. 

Om samverkansplanen 
Föreliggande samverkansplan är politiskt 
beslutad i SIMBA:s politiska samrådsgrupp.  
Planen är bearbetad i samordningsgruppen och 
politiskt förankrad i ingående vårdgivares 
respektive nämnder och styrelser.  

Samverkansplanen har sin utgångspunkt i de 
nationella uppdragen Strategi för hälsa, Nära 
vård och Kraftsamling för psykisk hälsa.  
Uppdragen har tydliga inriktningar som skiljer 
sig åt men det finns ett gemensamt fokus som 
utgår från: 

• Att skapa förutsättningar för ett mer 
hälsofrämjande samhälle 

• Att alla individer ges förutsättningar att 
uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade 
att nå sin fulla potential 

• Välfungerande och behovsanpassade 
välfärdstjänster 

Utifrån det regionala perspektivet har sam-
verkansplanen sin utgångspunkt i Västra Göta-
landsregionens Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård.  

En omställning till god och nära vård innebär 
ett förändrat förhållningssätt, där det sker en 
förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet 
att arbeta. 

Genomförandet bör ske i linjeorganisationen 
där närområdesgrupperna utgör basen för den 
lokala samverkan och gemensamma arbetet 
för att nå målen. 

Samverkansplanen revideras våren 2023 inför 
2024–2025. 
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FOKUSOMRÅDEN 

 Fokusområde 1: Strategi för hälsa  
 – förebyggande och främjande aktiviteter 
Det folkhälsopolitiska övergripande målet är 
att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. 

Befolkningens hälsa under hela livet både 
påverkas av och påverkar välfärdens verksam-
heter, det vill säga att förbättra hälsan hos alla 
är av avgörande betydelse för att klara verk-
samheterna in i framtiden. 

Strategi för hälsa innebär att kraftsamla för att 
alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt 
liv. För detta krävs att tillsammans bli ännu 
bättre på att främja hälsa och förebygga 
ohälsa.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lyfter 
fram att strategi för hälsa bidrar till att utveckla 
samverkansformer kopplat till redan befintliga 
samverkansstrukturer. Fokus ligger på förebyg-
gande och hälsofrämjande insatser där viktiga 
delar är att utveckla arbetsmetoder, sätta 
konkreta mål samt mäta och följa upp resul-
taten.  

Genom att ha hälsa som strategi klarar vi 
välfärdsuppdraget och den omställning som nu 
sker utifrån nära vården. Västra Götalands-
regionens Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård sätter fokus på att öka 
hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Mål för fokusområde 1  

1.1 Fysisk aktivitet för hälsa och 
välbefinnande 
Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv 
riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. 
Fysisk aktivitet enskilt eller i kombination med 
hälsosamma matvanor, kan förebygga ohälsa 
som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-
diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, vissa 
cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa. 

Fysisk aktivitet är en effektiv och dessutom 
billig medicin mot både psykisk ohälsa och ut-
mattningssyndrom.  

Det finns stora olikheter vad gäller utbildning 
och samordningsinsatser kring fysisk aktivitet i 
Västra Götalandsregionen. I Göteborg finns en 
utbildnings- och samordningsfunktion: 
Centrum för fysisk aktivitet Göteborg (CFFA). 
Målsättningen är att invånarna i SIMBA:s 
kommuner ska erbjudas samma stöd och utbud 
som invånarna i Göteborg får via CFFA. 

1:2 Riskförebyggande åtgärder som 
bygger på ett proaktivt arbetssätt  

Tidig upptäckt av riskpatienter kan skjuta upp 
tidpunkten för att hamna i målgruppen ”mest 
sjuka äldre”.  

Äldres fallolyckor är ett folkhälsoproblem som 
medför mänskligt lidande och får betydande 
samhällsekonomiska konsekvenser. Alla 
berörda bör intensifiera förebyggande insatser. 
Påverkbara faktorer är bland annat läke-
medelskonsumtion, livsstilsfrågor och faktorer 
i den fysiska miljön. 

Fysisk aktivitet främjar hälsan och ett gott 
åldrande samt har god effekt på det psykiska 
välbefinnandet. Genom att främja goda mat-
vanor samt god tandhälsa genom en syste-
matiserad process för att säkra regelbunden 
tandvårdskontakt minskar risken för sjukdoms-
relaterad undernäring bland äldre. 

1:3 Nollvision om suicid  

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom 
förlust av människoliv leder till omfattande 
psykiskt lidande och försämrad hälsa hos 
anhöriga och andra berörda. Varje liv som kan 
räddas är en framgång, därför är det viktigt att 
förebygga suicid till skydd för livet.  

Man bör arbeta förebyggande genom sam-
verkan över verksamhetsgränser. Kunskapen 
kring preventivt arbete behöver öka genom att 



11 Tjänsteskrivelse SIMBAs politiska samverkansplan för hälsa- och den nära vården - KS2021/2052-2 Tjänsteskrivelse SIMBAs politiska samverkansplan för hälsa- och den nära vården : _ KS2021_2052-1 SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården  åren 2022-2023 1068628_1_1

 

 

 7 

utbilda medarbetare, som möter barn och 
unga, i att identifiera individer med suicidrisk 
och erbjuda rätt hjälp.  

Vi vet att många äldre personer utvecklar 
psykisk ohälsa i takt med stigande ålder. 
Depression finns hos mellan 11–15 procent av 
personer som är över 65 år. Av personer över 
95 år har 17 procent en depression. Kunskapen 
kring preventivt arbete behöver öka genom att 
utbilda medarbetare, som möter äldre, i att 
identifiera individer med suicidrisk och erbjuda 
rätt hjälp.  

Arbetet med suicidprevention ska utgå från 

Handlingsplan suicidprevention 2020 – 2025 

Västra Götalandsregionen.  

1:4 Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer är en kränkning av 
mänskliga rättigheter. Samverkan är en förut-
sättning för ett effektivt, strukturellt och 
förebyggande arbete mot våld. Arbetet mot 
våld i nära relationer ska präglas av god kvalitet 
och samsyn. Målet är att berörda av våld i nära 
relationer ska få ökad trygghet, frihet och 
hälsa. Alla aktörers insatser ska tillsammans 
utgöra en helhet så att personer drabbade av 
våld i nära relationer kan få bästa möjliga stöd 
och hjälp. Begreppet våld i nära relationer 
innefattar alla former av våld.  

Förebyggande arbete riktar sig till alla 
människor i samhället.  Barn och unga är 
särskilt viktiga målgrupper i det förebyggande 
arbetet och därför behövs tidiga insatser där 
barn och ungdomar befinner sig, till exempel 
på förskolor och skolor. 

 Fokusområde 2:  
 Trygg och säker vårdövergång 
Inom ramen för den nära vården finns ett 
systematiskt och utvecklande samarbete 
mellan olika vårdgivare. Syftet är att genom 
sammanhållna och samordnade processer ge 
god och säker vård oavsett vårdgivare. God 
tillgänglighet ska säkerställas och den enskilde 
ska ha en upplevelse av trygghet.  

När begränsade resurser skall fördelas till 
ständigt förändrade behov är det viktigt att 
använda tillgängliga resurser på bästa sätt. 

Det förändrade vårdbehovet ställer krav på 
tillgänglighet, rätt bedömning och behandling 
inom all hälso- och sjukvård. För att tillgodose 
detta krävs att resurser utnyttjas optimalt och 
att behandling ges på rätt vårdnivå. 

Vårdgivarna har ett gemensamt ansvar för att 
patienter och brukare får sina behov av 
åtgärder och insatser tillgodosedda och att 
övergången från en vårdform till en annan sker 
på ett smidigt sätt och upplevs sömlös av den 
enskilde. 

Den regionala Överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalands-
regionen om samverkan vid in- och utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård säkerställer 
följsamheten till ”Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” och 
styr samverkansarbetet. 

Mål för fokusområde 2 

2:1 Trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård genom 
samverkan 

Hälso- och sjukvård, omsorg och stöd ska finnas 
i sådan omfattning i öppna former, inom 
regionen och i kommunen, så att ingen blir kvar 
inom slutenvården längre än nödvändigt.  

Syftet är att skapa kontinuitet och långsiktighet 
i primärvårdens insatser, minska riskerna för 
brister i informationsöverföringen mellan olika 
vårdgivare samt tydliggöra ansvarsfördel-
ningen när flera vårdgivare är involverade.  Att 
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan den 
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kommunala hälso- och sjukvården, vård-
centralerna och specialistvården är viktigt ur 
ett patientsäkerhetsperspektiv. 

2:2 Personer med behov av samordnade 
insatser ska erbjudas en SIP 

En samordnad individuell plan, SIP, ska 
upprättas då den enskilde har behov av 
samordnade insatser från kommun och region 
och samtycker till detta. I samband med 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska 
den enskilde erbjudas en SIP. Hen kan då få en 
helhetsbild över sin situation. 

2:3 Effektiv avvikelsehantering 

Personer i behov av hälso- och sjukvård 
förväntar sig att få en god vård av hög 
medicinsk kvalitet. Den enskilde förväntar sig 
också att vården skall vara säker. När det trots 
allt uppstår fel och brister i de samordnade 
vårdåtgärderna och insatserna är det av central 

betydelse att saken utreds, ansvarsförhållan-
dena klarläggs och att åtgärder vidtas för att 
undvika att samma fel och brister uppstår igen.  

Ett effektivt system för att rapportera, analy-
sera och dra lärdom av avvikande händelser är 
en nyckelfaktor för patientsäkerhetsarbete och 
följsamheten till ingångna avtal och överens-
kommelser. Effektiv avvikelsehantering medför 
också att gemensamma områden i behov av 
utveckling kan identifieras.  

Det är viktigt att all berörd personal aktivt 
arbetar med avvikelsehantering och rekom-
mendationerna är starka att den gemensamma 
IT-tjänsten MedControlPro används vid 
hantering av avvikelser i samverkan. Samtliga 
medarbetare har ett ansvar att identifiera och 
rapportera negativa händelser samt ge förslag 
till förbättringar. 

 

 Fokusområde 3:  
 Barn och ungas psykiska hälsa 
Det finns stora vinster, både mänskligt och 
ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt 
identifiera och med effektiva metoder 
behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Att i unga år drabbas av psykisk ohälsa kan 
medföra allvarliga konsekvenser senare i livet, 
inte enbart vad gäller hälsa och dödlighet, utan 
även avseende möjligheterna att tillgodogöra 
sig studier och etablera sig på arbetsmark-
naden. Man bör beakta de faktorer som kan 
samverka till denna ohälsa. 

Utifrån den nära vården har utredningen Börja 
med barnen (SOU 2021:34) tagits fram. 
Utredningen lämnar olika förslag som ska 
minska fragmentiseringen och glappen i hälso- 
och sjukvården och bryta trenden med ökad 
psykisk ohälsa hos barn och unga. Utred-
ningens olika förslag har tydligt fokus på före-
byggande och hälsofrämjande insatser för barn 
och unga samt att främja sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga med bland 
annat psykisk ohälsa. 

För att på bästa sätt ge barn, unga och deras 
familjer fullgott stöd, behövs god samverkan 
och ett aktivt arbete mellan berörda huvud-
män. Detta medför att gemensamma resurser 
nyttjas effektivt, samtidigt som barnen och 
ungdomarnas förutsättningar till en god 
uppväxt ökar. 

Fokusområdet har sin utgångspunkt i Det goda 
livet i Västra Götaland: Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018–2022 samt Samverkan för 
barns och ungas hälsa – överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen.  

Mål för fokusområde 3 

3.1 Stärka första linjen i att möta psykisk 
ohälsa genom att vidareutveckla arbetet 
samverkansteam för barn och unga med 
psykisk ohälsa  

Barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk 
ohälsa faller ofta mellan stolarna om det 
saknas etablerade strukturer för att erbjuda 
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stöd och vård. Tidiga insatser för barn och 
ungas psykiska hälsa med särskilt fokus på 
synkronisering av insatser från skolan, social-
tjänst och hälso- och sjukvård samt en utveck-
ling av en bred och lättillgänglig första linje är 
av avgörande betydelse för barn och ungas 
fortsatta utveckling.  

Detta medför att gemensamma resurser kan 
nyttjas effektivt, samtidigt som barnens och 
ungdomarnas förutsättningar till fullföljda 
studier och en god uppväxt ökar. 

3.2 Uppmärksamma bruk av tobak, 
alkohol och narkotika bland unga 

Bruk och missbruk av tobak, alkohol och 
narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att skapa goda förut-
sättningar för vuxenlivet behöver missbruk 
tidigt uppmärksammas. Missbruk hos unga 
samspelar ofta med psykiska och sociala 
faktorer som påverkar missbruket och sam-
sjukligheten är ofta hög. Socialtjänst och hälso- 
och sjukvård behöver utveckla integrerade 

samverkansformer för att tidigt identifiera 
dessa ungdomar. 

3.3 Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska erbjudas en 
 SIP 

Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänst-
lagen lyfter fram att en individuell plan ska 
upprättas när den enskilde har behov av sam-
ordnade insatser från socialtjänsten och från 
hälso- och sjukvården för att få sina behov 
tillgodosedda.  

Den enskildes delaktighet och inflytande är 
centralt i allt arbete med SIP. Det är den unges 
behov och önskemål som utgör utgångspunkt 
för planeringen. För minderåriga krävs sam-
tycke av vårdnadshavare. 

 

 

 

 

 

 Fokusområde 4:  
 Vuxnas psykiska hälsa 
Nedsatt psykiskt välbefinnande är i dag ett 
omfattande folkhälsoproblem som påverkas av 
en rad olika faktorer.   

För att bryta utvecklingskurvan är gemensamt 
ansvarstagande från kommun och region av 
största vikt. Målsättningen är att befolkningen 
ska erbjudas behovsanpassade, effektiva 
åtgärder och insatser av god kvalitet, såväl 
förebyggande som främjande, men även 
medicinsk behandling och sociala insatser. 

SKR har initierat Kraftsamling för psykisk hälsa, 
som fungerar som en samlande arena för ett 
långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklings-
arbete för en bättre psykisk hälsa. Kraftsamling 
för psykisk hälsa arbetar inom tre områden: 

• Ett mer hälsofrämjande samhälle och 
levnadsätt 

• Individer rustade för att nå sin fulla 
potential och välmående 

• Hållbara stöd till dem som behöver 

Fokusområdet har sin utgångspunkt i Det goda 
livet i Västra Götaland Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018–2022 samt Överens-
kommelse kring personer med psykisk funk-
tionsnedsättning och personer med missbruk 
av alkohol, droger och spel om pengar. 

Mål för fokusområde 4 

4:1 Personer med missbruk, nedsatt 
psykisk hälsa och/eller komplex 
problematik ska erbjudas integrerade 
insatser  

Många personer med missbruk och beroende 
behöver vård, stöd och behandling från både 
kommun och region samtidigt. 

Till personer med missbruk eller beroende och 
samtidig svår psykisk sjukdom (samsjuklighet) 
rekommenderar Socialstyrelsen bland annat 
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att hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
erbjuder integrerad behandlingsmetod.  

På sikt innebär integrerade insatser sänkta 
kostnader, tack vare färre antal återfall och 
färre eller lindrigare komplikationer. Integre-
rade insatser kommer sannolikt också innebära 
att kostnader för olika fysiska, psykiska och 
sociala konsekvenser av missbruk och 
beroende minskar även inom andra delar av 
samhället.  

4:2 Personer med behov av samordnade 
insatser ska erbjudas en SIP 

En samordnad individuell plan, SIP, görs då den 
enskilde har behov av samordnade insatser 
från kommun och region. Den enskilde deltar 
och får en helhetsbild av sin situation. 

Genom samordning av olika insatser kan 
psykiska, fysiska och sociala konsekvenser 
minskas hos personer som lider av psykisk 
sjukdom och därigenom säkerställa en bättre 
kvalitet inom alla livsområden.  

 

 Fokusområde 5:  
 Vård och omsorg om äldre över 75 år  
Den enskilde ska uppleva trygghet, säkerhet, 
kontinuitet, samordning, värdighet och väl-
befinnande oavsett var i vårdprocessen veder-
börande befinner sig. Vården och omsorgen 
ska vara samordnad och sammanhållen. 
Regional och kommunal hälso- och sjukvård 
samt socialtjänst, äldreomsorg och 
specialiserad öppenvård ska samverka runt de 
sjuka äldre.  

Huvudmännen behöver ta ett gemensamt 
ansvar för den hälso- och sjukvård som i allt 
större utsträckning behöver ske gränsöver-
skridande och primärvården ska vara navet i 
hälso- och sjukvården. 

Fokusområdet har sin utgångspunkt i det 
nationella uppdraget för omställningen till en 
nära vård och i Västra Götalandsregionens 
Färdplan – länsgemensam strategi för god och 
nära vård. 

Mål för fokusområde 5  

5:1 God läkemedelsbehandling för äldre 

Läkemedel är en vanlig behandlingsform för 
äldre. I den åldrande kroppen sker förändringar 
som kan öka känsligheten för läkemedel.  
Många äldre har flera sjukdomar och använder 
olika läkemedel samtidigt. Detta ökar risken för 
biverkningar och läkemedelsproblem. Äldres 
läkemedelsgenomgång ska samordnat ses  
över i syfte att minska läkemedelsrelaterade 

problem.  Vidare ska läkemedelshanteringen 
vid läkemedelsövertag hanteras patientsäkert. 

5:2 Äldre med behov av samordnade 
insatser ska erbjudas en SIP 

De mest sjuka äldre har behov av en individ-
anpassad, samordnad vård och omsorg.  

Samordnad Individuell Plan (SIP) gör det tydligt 
för personen själv, för närstående och för 
personalen vem som ansvarar för vad.  Den 
fasta läkarkontakten ska i förekommande fall 
samordna undersöknings- och behandlings-
åtgärder. 

SIP ger också möjlighet för personen att bli mer 
aktiv i vården av den egna hälsan och att 
medverka i planeringsarbetet. 

5:3 Förstärka primärvården och utveckla 
den mobila närvården 

Mobil närvård, som består av kommunal hem-
sjukvård, mobila hemsjukvårdsläkarteam samt 
närsjukvårdsteam och mobilt palliativt team på 
Kungälvs sjukhus, ges i hemmet och utgår alltid 
från individens behov.  

Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet 
och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemen-
samma resurser och att minska undvikbar 
slutenvård. Modellen förutsätter ett väl 
fungerande samarbete och gemensam ledning 
mellan kommun, primärvård och sjukhus.  
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5:4 God vård i livets slutskede 

God kvalitet i vård och omsorg den sista tiden i 
livet och ett värdigt slut är en viktig del av 
sjukvården och utgör ett av de nationella 
målen för äldreomsorgen.   

Kommun och region ska bereda möjlighet för 
kroniskt svårt sjuka och patienter med behov 
av palliativ vård att vårdas i hemmet. God 
samverkan mellan primärvården, kommu-
nernas verksamheter och Kungälvs sjukhus 
ökar möjligheterna till detta. 
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Handläggarens namn
Rebecka Stomvall Gill 

12/8/2021

Svar på begäran om yttrande - Vattenförsörjning och avloppshantering för 
fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn (Dnr KS2021/1518-4)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har 2021-09-15 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.

Kommunstyrelsen återremitterande ärendet till förvaltningen vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-10-20. § 307/2021. 

Ett förslag till svar till länsstyrelsen har tagits fram som fokuserar på utbyggnadsplanerna för 
Sjöhåla och Kovikshamn. 

Utifrån hur lång tid denna typ av projekt brukar ta att genomföra med tillhörande 
tillståndsprocesser samt behovet att lösa distributionsproblemen som finns i västra Kungälv 
görs bedömningen att Sjöhåla och Kovikshamn, enligt kartan i bilaga 2, bör kunna vara 
utbyggt till omkring 2035.

Förslag till beslut
Kommunen översänder bilaga 1 och 2 till länsstyrelsen
som svar på remiss. 

Juridisk bedömning 

I kommunens utbyggnadsplan är Sjöhåla och Kovikshamn en del av området Nordkroken 
som utifrån utredningarna i utbyggnadsplanen bedöms vara ett område som omfattas av 
punkt 6 i vattentjänstlagen.

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
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen återremitterande ärendet till förvaltningen vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-10-20. § 307/2021. 

Kungälvs kommun har 2021-09-15 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.

Detta svar syftar till att ge en bild för planeringen av kommunal VA-utbyggnad i området.

Verksamhetens bedömning
För närvarande har kommunen begräsningar i distributionsnätet för vatten väster om 
Ytterby. Kapaciteten kommer att höjas allt eftersom ledningsnätet byggs ut. De första 
överföringsledningarna som ska höja kapaciteten planeras vara färdiga till 2024, men 
ytterligare åtgärder kommer krävas för att kunna distribuera vatten till ett fullt utbyggt nät i 
Kovikshamn och Sjöhåla. En stor del av kommunens personella resurser och ekonomiska 
ramar de närmaste åren koncentreras till att genomföra dessa projekt samt de projekt som 
avser utbyggnad till Aröd där kommunen redan har ett föreläggande.

En översiktlig utredning för området Kovikshamn och Sjöhåla är genomförd, i bilaga 2 syns 
en karta som visar en preliminär etappindelning. De orange markerade områden är redan 
utbyggda med kommunalt VA. Det gult markerade området är en första större 
utbyggnadsetapp som finns inplanerad i kommunens budget med byggnationsstart 2025. De 
blå markerade områdena är preliminära etapper som gjorts utifrån förprojekteringen, dessa 
etapper planeras arbetas in i kommande budgetprocesser.

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. 
Slutligt ställningstagande kring behovet av dagvatten planeras att göras i varje delområde i 
samband med projektering.

Utifrån hur lång tid denna typ av projekt brukar ta att genomföra med tillhörande 
tillståndsprocesser samt behovet att lösa distributionsproblemen som finns i västra Kungälv 
görs bedömningen att Sjöhåla och Kovikshamn, enligt kartan i bilaga 2, bör kunna vara 
utbyggt till omkring 2035.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunstyrelsens resultatmål minskade utsläpp i luft och 
vattendrag. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till flera av målen i agenda 2030

 Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla
 Mål 11 Hållbara städer och samhällen
 Mål 14 Hav och marina resurser
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bedömningen av ärendet utgår från Kungälvs kommuns VA-utbyggnadsplan (KS2019/2053). 
Utbyggnadsplanen ska uppdateras och i nuläget bedöms Sjöhåla och Kovikshamn i sin 
helhet kunna vara utbyggda till 2035.
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 
Ärendet berör medborgare i området som ärendet gäller. En VA-utbyggnad innebär en 
förbättring för fastighetsägare och miljön i området. Det kommer också innebära en kostnad 
för anslutningsavgift.  
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.

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 Kovikshamn och Sjöhåla 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
1. Kommunen översänder bilaga 1 och 2 till länsstyrelsen
som svar på remiss. 

Anders Holm Martin Hollertz
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik

Expedieras till: 

För kännedom till:
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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

Sid 1 (2)
Datum: 2021-12-08
Dnr: KS2021/1518

Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2021-12-08

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.

Detta svar syftar till att ge en bild för planeringen av kommunal VA-utbyggnad i området.

Kovikshamn och Sjöhåla finns med i kommunens utbyggnadsplan och är där utpekat som
områden med behov av en samlad kommunal VA-lösning. I utbyggnadsplanen är dessa
områden del av ett område som i planen benämns som Nordkroken. Utbyggnadsplanen ska
uppdateras och i nuläget bedöms Sjöhåla och Kovikshamn i sin helhet kunna vara utbyggda
till 2035.

För närvarande har kommunen begräsningar i distributionsnätet för vatten väster om Ytterby.
Kapaciteten kommer att höjas allt eftersom ledningsnätet byggs ut. De första
överföringsledningarna som ska höja kapaciteten planeras vara färdiga till 2024, men
ytterligare åtgärder kommer krävas för att kunna distribuera vatten till ett fullt utbyggt nät i
Kovikshamn och Sjöhåla. En stor del av kommunens personella resurser och ekonomiska
ramar de närmaste åren koncentreras till att genomföra dessa projekt samt de projekt som
avser utbyggnad till Aröd där kommunen redan har ett föreläggande.

En översiktlig utredning för området Kovikshamn och Sjöhåla är genomförd, i bilaga 1 syns
en karta som visar en preliminär etappindelning. De orange markerade områden är redan
utbyggda med kommunalt VA. Det gult markerade området är en första större
utbyggnadsetapp som finns inplanerad i kommunens budget med byggnationsstart 2025. De
blå markerade områdena är preliminära etapper som gjorts utifrån förprojekteringen, dessa
etapper planeras arbetas in i kommande budgetprocesser.

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.
Slutligt ställningstagande kring behovet av dagvatten planeras göras i varje delområde i
samband med projektering.

Utifrån hur lång tid denna typ av projekt brukar ta att genomföra med tillhörande
tillståndsprocesser samt behovet att lösa distributionsproblemen som finns i västra Kungälv
görs bedömningen att Sjöhåla och Kovikshamn, enligt kartan i bilaga 1, bör kunna vara
utbyggt till omkring 2035.
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Sid 2 (2)
Datum: 2021-12-08

Sid 2 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2021-12-08

Anders Holm Martin Hollertz

Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik

Bilaga 1. Karta Planerad utbyggnad Sjöhåla-Kovikshamn
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 43 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 307/2021

Svar på begäran om yttrande gällande Vattenförsörjning och 
avloppshantering för fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn (Dnr 
KS2021/1518)
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.

Yrkande 
Miguel Odhner (S): Ärendet återremitteras. Förvaltningen får i uppdrag att begära förlängd 
svarstid.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande.

Omröstning begärs inte.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 44 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på begäran om yttrande gällande Vattenförsörjning och 
avloppshantering för fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn
Bilaga Bilaga 1. Remissvar + underlag
Bilaga Bilaga 1. Remissvar + underlag
Bilaga Bilaga 2. Begäran om tillsyn av vattenförsörjning till Sjöhåla och Kovikshamn i 
Kungälvs kommun(18504753)
Bilaga Bilaga 2. Begäran om tillsyn av vattenförsörjning till Sjöhåla och Kovikshamn i 
Kungälvs kommun(18504753)

Beslut
Ärendet återremitteras.

__________
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From:                                 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Sent:                                  Wed, 15 Sep 2021 13:54:36 +0000
To:                                      Kungälvs kommun
Subject:                             Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster, Sjöhålan, Kovikshamn Dnr. 567-
39519-2021
Attachments:                   Begäran om yttrande Kungälvs kommun(39519-2021-3).pdf, Begäran om tillsyn 
av vattenförsörjning till Sjöhåla och Kovikshamn i Kungälvs kommun(18504753).pdf
Categories:                       SANDRA

Vänligen vidarebefordra handlingar till Kommunstyrelsen samt en kopia till VA-enheten.
Svar önskas senast 15 oktober 2021.

Med vänliga hälsningar

Carina Nyhammer 
 
Miljöskyddsavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
  
010-224 51 54 
carina.nyhammer@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 
Så behandlar vi dina personuppgifter 
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Miljöskyddsavdelningen Kungälvs-kommun
kommun

Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter 
i Sjöhåla och Kovikshamn, Kungälv kommun

Bakgrund
Länsstyrelsen har fått en begäran om att pröva Kungälvs kommuns 
skyldighet att enligt lagen om allmänna vattentjänster tillhandahålla vatten 
och avlopp till området Sjöhåla och Kovikshamn, se karta i bifogade 
handlingar. 

I lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) anges i 6 
§ sammanfattningsvis att om det med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang så är det ett kommunalt ansvar att ordna detta. Med stöd av 51 
§ utövar Länsstyrelsen tillsynen över att kommunen fullgör denna 
skyldighet. 

Begäran om yttrande
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. I bifogade handlingar avses möjlighet att ansluta till 
förbindelsepunkt, Länsstyrelsen avser dock att utreda om kommunen har ansvar för 
att tillhandahålla vattentjänster till anslutningspunkt på respektive fastighet. Det 
vill säga att besluta om ett verksamhetsområde och anordna anläggning för 
vattentjänster för området. Länsstyrelsen önskar att yttrandet innehåller svar 
på följande:

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?
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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?

9. Övriga synpunkter?

Länsstyrelsen önskar svar senast den 15 oktober2021. Skicka svaret till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se och uppge att ärendet rör Dnr 567-39519-
2021.

Övrigt
Enligt miljöbalkens bestämmelser är det kommunen som genom behörig 
nämnd har ansvaret för att avloppsfrågorna får en godtagbar lösning ur 
hälso- och miljöskyddets perspektiv. Länsstyrelsen har därför även begärt 
yttrande från Miljö- och hälsa.

Carina Nyhammer

Denna skrivelse har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga:

Till Länsstyrelsen inkommen skrivelse med underlag.

Kopia till VA-enheten i Kungälvs kommun
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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 tel. 070-357 54 22
Sjöhåla 560 
442 71 Kärna
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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. Resuhatet frän behovs- och mylighetsbedomningarna visas på en skaia mellan 1-10 fir 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. Mer- Området li^er i nära anslutning till kust
parten av området Nordkroken ligger inom vattnet vilket inte uppnår god ekolt^sk sta- 
tätortsavgränsmng i kustzon för Kovik- tus.
shamn. Kovikshamn är ett av delområdena ...
. XT j! 1 II IV =1 r Oc naturliga lorutsattningama tor att losa1 Nordkroken. Utvecklingsområden tor nya , , , , , j.v1 1 I .1 I 11 enskilda avlopp 1 området ar dåliga,
bostader 2020 och omraden med möjlighet °
för förtätning/omvandling finns utpekade En möjlig negativ påverkan från södra de- 
inom Kovikshamn. Beslut om planuppdrag len av Nordkroken på Holmängsbäcken 
för Kovikshamn finns. Detaljplaner för de- och Brunne^ällsbäcken från enskilda av
lar av området från 50/60/00/10-talet lopp har identifierats. Holmängsbäcken 
finns. och Brunncfjällsbäckcn är betydelsefulla

.............. , ,, vattendrag för lax och öring.
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 å/- /: l * 
hög salthalt i flertalet brunnar. V & ‘ ^
r. 1 11 /- Kommunala VA-ledningar är planerade att
Enligt b(jU:s brunnsarkiv ar kapaciteten för . , ■ ■„ ,,
vatten dålig. ^
^ - , På större delen av området gränsar tom-
1 området hnns gemensamma avloppsan- i, , l ji j ■ i... 1.1 1. tema dll varandra men en huvudledmng kan
laggmngar bestående av reningsverk eller s ■ n . ^- n ■ r- • u j, pä de flesta stallen bara försörja en husrad,
markbaddar. Anlaggmngama byggdes un
der 80-talet och anses idag ha en nedsatt Tomternas medelstorlek är ca 1600 kvadrat- 
reningsfiinktion. I övrigt sker avloppshante- meter.
ringen i enskilda anläggmngar. Området är kuperat och består till stor del

Majoriteten av de enskilda avloppen antas av berg i dagen med inslag av lera och sand.
härstamma från samma årtionden som de- skyddsvärden fram till området är utrett i ti- 
tal,planerna och statusen bedöms därför
som bnstfämg. j v . ■ ■ s j r^ dighetsprovning angående bl.a. fommin-
I Kovikshamn finns en allmänförklarad av- nen.
loppsanläggning enligt beslut 1974-07-31.
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Behovsbedömning Möjlighetsbedömning

Miljö — Reäpienl +++ Län  ̂på ÖPttjÖringsltdning +++

Miljö-Utsläpp +++ Behyggflscstruktur—Apstånd tomter ++

Hälsa - Kvantitet +++ bebyg^lsestruktur—Storlek tomter ++

Hälsa — Kvalitet +++ Anlä^ningstekniskaJörutsättmngjr +

Samhälle—Hushåll +++ Skyddsvärde ++

Samhälle — Beby^lseutveckling ++ +
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Kommundirektör 
Haleh Lindqvist
Kungälvs kommun ANKOM
442 81 Kungälv

2021-03- 1 6,
KUNGÄLVb K» IVIMUN

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 VA- 
ledningarna 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 förVA- 
utbyggnaden 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 Kovikshamn 1:1
Jan-Åke Andersson Jan Maf|r^§s§h
Halleravägen 18 Kovi|t§f^a^ 150
442 71 Kärna 442 7f

/ / 7Kovikshamn 4:1 ^
Jan-Erik Eriksson och Annika Holm Eriksson f
Koviksgränd 6 
442 71 Kärna

f •' ..............................................................

Kovikshamn 2:18 Kovikshamn 1:6
Stefan Hultskär Monica Carlsson
Kovikshamn 200 Halleravägen 11
442 71 Kärna442 71 Kärna

JSmca.
Kovikshamn 2:35 Kovikshamn 2:17
Torgny Brännström Bengt-Lennart Albinsson
Halleravägen 4 Kovikshamn 210
442 71 Kärna 442 71 Kärna

^ 7 ’' ' ‘ ‘ ’'' ‘ ' ‘ ‘ ’ ’'' ‘' ' ' ' ■'' ‘ ‘ ' iltltillilttiiiiiiii lii i / I i . i ; ; .•;
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NorfkroU-n c2^0 Ll ' C>3 ' ( S

owv Va \/,o^^k^,l/l^^wl/1
I området finns totalt ca 420 hushåll. Mer- Området ligger i nära anslutning till kust
parten av området Nordkroken ligger inom vattnet vilket inte uppnår god ekologisk sta- 
tätortsavgränsning i kustzon för Kovik- tus.
shamn. Kovikshamn är ett av delområdena _ , r................ . ..
. ji I 1 r "j r- De naturliga forutsattningama for att losa1 Nordkroken. Utvecklmgsomraden tor nya , , , , .
L omr. 1 .j j •■•i- . enskilda avlopp 1 området ar daliga.bostader 2020 och omraden med möjlighet ^
för förtätning/omvandling finns utpekade En möjlig negativ påverkan från södra de- 
inom Kovikshamn. Beslut om planuppdrag len av Nordkroken på Holmängsbäcken 
för Kovikshanm finns. Detaljplaner för de- och Brunnef)ällsbäcken från enskilda av
lar av området från 50/60/00/10-talet lopp har identifierats. Holmängsbäcken 
finns. och Brunnefjällsbäcken ät betydelsefulla
tT ^ e............. 1 . , vattendrag för lax och öring.
Vattentorsorjmngen sker genom enskilda °
eller gemensamma brunnar.

Vattenkvaliteten i området är generellt dålig 
och risken för saltvatteninträngning är stor 
enligt kommunens undersökningar, särskilt 
i de låglänta kustområdena. Detta styrks av 
kommunens provtagningar som visar på l ,
hög salthalt i flertalet brunnar. *
„ „^ri 1 . • . r-. Kommunala VA-lcdningar är planerade att
Enligt bCjrUzs brunnsarkiv ar kapaciteten for . . no,vattm ^ ^ anslutning tiU området.

TO,,- , På större delen av området gränsat tom-
1 området fanns gemensamma avloppsan- ^ , , j, , • ,.... 1 o , 7 „ tema fall varandra men en huvudlcdnmg kanlaggnmgar bestående av remngsverk eller » j n ^ n l r......... i j.... , , pa de flesta ställen bara forsoria en husrad,
markbaddar. Anlaggningama byggdes un
der 80-talet och anses idag ha en nedsatt Tomternas medelstorlek är ca 1600 kvadrat- 
reningsfunktion. I övrigt sker avloppshante- meter.
ringen i ensldlda anläggningar. ^

Majoriteten av de enskilda avloppen antas av berg i dagen med inslag av lera och sand.
härstamma från samma årtionden som de- ci j c ..n »j
... , , . bkyddsvarden fram fall området ar utrett 1 ti-

taliplanema och statusen bedoms darfor .■ ■ i. t « , ,digare projekt. Inom området kravs myn-
som bnstfallig. ,• ■° dighetsprovmng angående bl.a. fommin-
I Kovikshamn finns en allmänförklarad av- nen.
loppsanläggning enligt beslut 1974-07-31.
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' i Götalands län
' 1... nii((|

^ ■» -w- 0 8

loii»|r vatienfnrenrininf^ Hfch fii*

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. J

Kungälv 2009-03-24

Carina Johansson 
Samhällsbyggnadschef

e.|<OST kommun@kunga)vj«
HEMSIDA www.kungsJv.se
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Behovsbadömning Möjllghatsbedömnlng
0.0 2,0 4,0 6.0 8,0 10,0 00 20 40 60 80 100

Nordkrokan Vtvra/H4Ki
Rörténgan LaMid HBaiHiHiBjHijjiggi

Arad TjuvkilI KlÉvarön Branvit» mrnmmmmmmmimm
SjOhad/Naraby Aartiybarg

ödtmélarmaaa Amiorp igpaaiiiMMMMaaaÉMf
LaMad KrlaHinaborg

Ulvaiund Hammartaro ■HHMHMIMMMÉiM
Vréktrr Ödatrrélt moaaa MägHliiBBB

Initan Slittan (Ouvaijan) ■■iÉiiiiMällllM'
SIMtaa (Duvaaian) Lundby BHMMMMIlilHBiBi

Tjuvkil KléVarOO ■■■■■iMBilÉMMI
V*vra/HilM arn^^i^^mm

Bramn8a ^ Iniian mmngt/ggtgitmmÉ
Brunikar Trålan
Komhall Ingaterp a^BB^HIMHii

Slora Övarön Sdbarg (Rcmalanda)
Lbkabarg Kvarnakullan

BrattUn eatra ■i^^MBHMBB Sdbarga (Koda)
Glbakår n,0|B|iiadgggag Haa nammmmmémmi

Skåra (Lahilla) Stora Ryr mMaBMMIBBBaB
Trålan ^^b^b^bbbbbI HaWorpvtttra oMBHBI^BiB

SignahaglNorrmannabo Nordkrokan gg||gy|gg|j||jig
Erikibarg (Koan) Ldkabarg niiBiliiBHiiBif

Ingatorp oaaaaaBO^HB BrattOn Odra eBMMHHIHIÉ
Solbarg (Romatanda) HammartiOjdan BaiBnmiMl^

HammartiOjdan Skåra (Lahaila) HBHÉ^BMÉid
KulparOd kkMobmbh Hålåakullan BBBiBBWi^ri

BmtlOn våatra Erhabarg (Koan)
Gloaa UKraaund mHpBBi

Haa Brunakår ̂ aiBMBÉå
Solbaiga (Koda) Kulparad

Aaabybarg GunnarOd smbhmb
Amtorp Rbrtångan esaaBBlBi

Kvarnakullan Vråkåir oaaBMBB
Fjållaholman SispiahaglNorrmannabo
Hållrokullan Pjållaholnian sBBMBBI

Hbg BBBBBBBa ^<>9 ̂ måmmm
HaUtorp våatra Skaggatorp ̂ ^mbbbÉ

Kriatianaborg aam^Bi GlOakår nMHBi
Skaggatorp u^mmam Komhall

Stora Ryr Brattan våatra h^mb*
Lundby Sjehad/Naraby tsmmi

I Gunnarad aaa^B Gloaa eamg
Hammaibarg Stora ävarbn

i ‘ ..... ........—
F/£ur 9. Resultatetfrän behovs- och möjlighetsbedömningama visas på en skala mellan 1-10 för respektive 
område

Resultatet firån prioriteringsmodellen presenteras även i diagramform, se Figur 10 nedan.
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Kungälvs kommun m i 7
442 81 Kungälv ^

kuNGÄLVS 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 tel. 070-357 54 22
Sjöhåla 560 
442 71 Kärna
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§ 176/2020
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,

UTiKOTTETFÖBiAMHÄLUEOCH . Wtf
UTVECKUN6 'HiSSiäS M

KONNUN uyujy

t
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn 2020-12-01
Sten-Ove Dahllöf

Sjöhåla 2:40 m fl, alternativ utbyggnadsmodell för VA (Dnr KS2020/1663- 
2)
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.

ADRESS Stadshuset • 442 81 Kunj^v
1#A TELEFON 0303-23 80 00KUNGÄLVS fax 0303-190 35

KOMMUN [l0j ko™™u„@kungalv.se

______________________ ___________________________________________________________ HFA4SIDA www.kungalv.se
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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 VA- 
anslutning 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 Martin HoUertz
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik

Expedieras dll:
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För kännedom till:
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<5 ALcontrol Laboratories rapport Sida 1 (4)

' S z Utfärdad av ackrediterat laboratorium
* ALcontrol AB REPORT issued by an Accredited Laboratory

Bot 1083, 581 10 Luikopmli TiH: 013 25 49 60 Fax. 013 12 1 7 28
ORG NR 556152 0916 STYRELSENS SÄTF LINKÖPING ____________ ____ ______________________

[Rapport Nr 13291478________

Arnader Krystyna Uppdragsgivare
-----  Arnader Krystyna

Påskbergsgatan 2
----- 412 68 GÖTEBORG Påskbergsgatan 2

412 68 GÖTEBORG

Avser _______________ __ _ ______
I Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

\ Fastighet : Kovikshamn 2:21
! Kommun : KUNGÄLV
i

; information om prov och provtagning

I 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

Analysresultat

Melodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Märosäkerhet Enhet

j SS-EN ISO 6222 1 Odlingsb. mikroorg, 22“C 3d 20 cfu/ml
j IDEXX ColiLert*-18/Quant E coli <1 cfu/IOOmI
I IDEXX ColiLert**-18/Quant Koliforma bakterier 35°C <1 ___ ctu/IOOmI

i SS-EN IS 7027 3 Turbiditet FNU 140 ±21 FNU
SLV 199001-01 Met. 1 mod Lukt ingen

! SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art
SS ENISO 7887:2012 C mod Färg vid 406 nm 10 *1 mg/l Pt

: SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25“C 1700 ±86.0 mS/m
* SS-EN ISO 10623:2012 pH vid 20°C 6.6 ±0.2

SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Alkalinitet, HC03 74 ±7.4 * mg/l
fdSS028118-1 Kemisk syreförbrukn. COD-Mn 9.6 ±1.4 mg/l
SS-EN ISO 11732,mod Ammoniumkväve, NH4-N 0.95 ±0.14 mg/l
beräknad Ammonium, NH4 1.2 ±0.18 mg/l
SS EN ISO 10304-1:2009 Nitratkväve. N03-N 3.7 ±0.66 mg/l
beräknad Nitrat, N03 16 ±2.4 mg/l

^ SS-EN ISO 13395-1 mod Nitritkväve, N02-N <0.001 ±0.0003 mg/l
i beräknad Nitrit, N02 <0.004 ±0.001 mg/l
; SS-EN ISO 6878:2005, mod Fosfatfosfor, P04-P, ofiltr. <0.01 ±0.004 mg/l
; beräknad Fosfat, P04 <0.04 ±0.01 mg/l
' SS-EN ISO 10304-1:2009 Fluorid. F <0.5 ± 0.076 mg/I

SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, Cl 6900 ±800 mg/I
SS EN ISO 10304-1:2009 Sulfat, S04 510 ±77 mg/l

' SS EN ISO 11885-2:2009 Järn, Fe 8.2 ±1.2 mg/l
I SS-EN ISO 11885-2:2009 Kalcium, Ca 440 ±44 mg/l
' SS-EN ISO 11885-2:2009 Kalium, K 99 ±10 mg/I

SS-EN ISO 11885-2:2009 Koppar, Cu 0.38 ±0.04 mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009 Magnesium, Mg 440 ±44 mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009 Mangan, Mn 1.4 ±0.14 mg/l

j SS-EN ISO 11885-2:2009 Natrium, Na 3000 ±460 mg/l
Beräknad Hårdhet tyska grader 160 ±24 “dH

Angtveu mntossäethot ar berakned trwd tnckrmtgstektot A 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
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^ ALcontrol Laboratories nMrrwni sk»
n >. uttärdad av ackrediterat laboratorium

ALcontrol AB REPORT issued by an Accredited Laboratory
Box 1083, &ei 10 Linfcbptng Tel: 013 25 49 00 Fax: 013 12 1 7 28
OftG.NR 5&61&2 0916 STYRELSENS SATE: kINKOPING ______ _ _ __ ______

[Rapport Nr 13291478_______ ]

Arnader Krystyna Uppdragsgivare
-------  Arnader Krystyna

• '''/..l.tl*''------- Paskbergsgatan 2
412 68 GÖTEBORG Påskbergsgatan 2

-------  412 68 GÖTEBORG

Avser _____ ___ ____ __________ ____ _______
[ Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskiU förbrukning
\j Fastighet : Kovikshamn 2:21
j Kommun : KUNGÄLV

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 Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

I
I SS-EN ISO 17294-2:2005 Aluminium, Al 1.8 tO.36 /yg/l
I SS-EN ISO 17294-2:2005 Antimon, Sb <0.1 ±0.025 //g/l _
! SS-EN ISO 17294-2:2006 Arsenik, As 0.34 ± 0.068 //g/l
’ SS-EN ISO 17294-2:2005 Bly, Pb 3.3 ±0.66 //g/l

SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd 0.044 ± 0.009 //g/l
SS-EN ISO 17294-2:2005 Krom, Cr 1.1 ±0.22 /ig/1

■ SS-EN ISO 17294-2:2005 Nickel, Ni 4.4 ±0.88 //g/l
i SS-EN ISO 17294-2:2005 Selen, Se <1 ±0.26 //g/l
I SS-EN.ISO 17294-2:2006 Uran, U 0.21 ±0.042 //g/l

>
SSI rapport 93-13 mod Radon 100 ±15 ^ Bq/I

I Bedömr\ing 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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^ ALcontrol Laboratories rapport SkJa 3 (4)
utfärdad av ackrediterat laboratorium

* ALcontrol AB REPORT issued by an Accredited Laboratoiy
00x1083.58110 Linkopinn Tel-013 26'49 00 F«x: 013-12 17 28
ORG NR 556152 0916 STYRELSENS SÄTS: UNKOPING ____

11V,, I Rapport Nr 13291478 H

Arnader Krystyna Uppdragsgivare
-------- Arnader Krystyna
—— Påskbergsgatan 2

412 68 GÖTEBORG Påskbergsgatan 2
412 68 GÖTEBORG

Avser _ _ _ ___ ______________ ______
! Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskiU förbrukning

i Fastighet : Kovikshamn 2:21
! Kommun : KUNGÄLV

information om prov och provtagning

i Provtagningsdatum : 2013-09-16 Ankomstdatum : 2013-09-16
j Provtagningstidpunkt : 0700 Ankomsttidpunkt ; 2200
; Temperatur vid provtagning Temperatur vid ankomst : 4 “C
I Provets märkning : kökskran Ansättningsdatum : 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 risk Jor 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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^ ALcontrol Laboratories RAPPORT Sida 4 (4)
o z Utfärdad av ackrediterat laboratorium

• ALcontrol AB REPORT issued by an Accredited Laboratory
Box 1083. 581 10 Linkopmn Tel 013 25 49 00 Fox 013 12 17 28
OBG Nfi 556152 0916 STYRELSENS SATt LINkOPING _ _________

j Rapport Nr 13291478_______J

Arnader Krystyna Uppdragsgivare
— Arnader Krystyna
--------- Påskbergsgatan 2

412 68 GÖTEBORG Påskbergsgatan 2
--------- 412 68 GÖTEBORG

Avser ____________
j Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

I Fastighet : Kovikshamn ?:21
' Kommun : KUNGÄLV
I ■ — . ■

I Information om prov och provtagning

i Provtagningsdatum : 2013-09-16 Ankomstdatum : 2013-09-16

I Provtagningstidpunkt : 0700 Ankomsttidpunkt : 2200
Temperatur vid provtagning Temperatur vid ankomst ; 4 “C

I Provets märkning ; kökskran Ansättningsdatum : 2013-09-16
I TelefonnummerI

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

Britt Karlsson
i; Granskningsansvarig

KonirollPU 2181 6262 7909 8550

Oeniia rapport fdr endast återges t sui helhel, om kiie ultardande laboraioriuni j förvAg skrItiKgen godkani annai.
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Filtrena AB
Vattenfilter - Magnetitfilter

Rapport
Nr 211726

Installatör Uppdragsgivare
Helgereds Rör AB Kovikshamn
Godemansgatan 9 
417 06 Göteborg

Ankomstdag: 2021-03-22
Analysdag: 2021-03-22
Provmärke:
Provtagningsdatum:______________________________________________________________________________

Analysresultat

Kemisk/fvsikalisk analvs: Resultat Enhet Metod Mätosäkerhet
Bottensats Ingen
Grumlighet Ingen
Lukt Ingen
Färgtal 33 mg/IPt ss-en-iso 7887, dei c ± 12%
pH 25°C 7.2 SS-EN IS010523:2012 ± 0,2 enheter
Alkalinitet, HC03 186 mg/l ss-en-iso 9963-2 utg.i ±10%
Hårdhet, total 53 °dH SS 028121 utg. 2 ± 10%
Järn, Fe 0.63 mg/l SIS028129, utg. 1 ±14%
Mangan, Mn 0.31 mg/l SIS028130, utg. 1 ±11%
Klorid 3474 f mg/l ss 028120 utg. 1 ± 10%

Nitrit N02 0.010 mg/l SS-en 26777, utg. 1 ±10%
Nitritkväve, N02-N 0.003 mg/l ss-en 26777, utg.i ± 10%
Kolsyra aggressiv C02 13 mg/l Diagram
Fluorid, F mg/l SIS028135, utg. 1 ±15%
Nitrat N03 <1.3 mg/l Hacti 8039 utg. 9 ±15%
Nitratkväve, N03-N < 0.3 mg/l Hach 8039 utg. 9 ± 15%
Koppar, Cu mg/l Hach8S06 ±10%
Konduktivitet 25°C______________1136________________mS/m______ ss-en 27 888, utg. 1_________ ± 10%______

Bakteriologisk analvs: Resultat Enhet
Mikroorganismer cfu/ml ISO 6222:1999
E.coli Cfu/IOOmI IS0 9308-1:2014
Koliforma bakterier_________________________________ cfu/IOOmI iso9308-i:20i4_______________________

Se sida 2 för anmärkningar.

1(2)
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Filtrena AB
Vattenfilter - Magnetitfilter

♦ '

Rapport
Nr 211726

Installatör Uppdragsgivare
Helgereds Rör AB Kovikshamn
Godemansgatan 9 
417 06 Göteborg

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 Bengt Lennart ALbinsson
Halleravägen 11 
44271 Kärna

Analysnummer 185376 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 Tjänligt med anmärkning. Se bilaga Mindre än 1000 st/ml

19 st/100 ml Otjänligt. Se bilaga Ingen förekomst
Koliforma bakterier >2400 st/l 00 Otjänligt. Se bilaga Mindre än 50 st/l 00 ml

pH 6,7 Tjänligt 6,5-10,5
<0,10 mg/l Tjänligt Under 0,50 mg/liter

Mangan 0,07 mg/l Tjänligt Under 0,30 mg/liter
bukt Ingen Tjänligt Ingen
^^*^8 25 mgPt/1 Tjänligt Under 30 mg/liter
Grumlighet Ingen Tjänligt Ingen
Hårdhet 8,00 dh Tjänligt Under 15 tyska grader (dh)
Konduktivitet 49mS/m Tjänligt Under 250 mS/m
kadon 14Bq/l Tjänligt* Under 1000 Bq/liter
COD (Humus) 4 mg/l Tjänligt Under 8 mg/liter
Arsenik <l,0pg/l Tjänligt Under 10 pg/liter

0,3 mg/liter Tjänligt Mindre än 1,3 mg/liter
Koppar <0,05 mg/l Tjänligt 0,20 mg/l
Nitrat <1,0 mg/liter Tjänligt Mindre än 20 mg/liter
Nitrit 0,099 mg/liter Tjänligt Mindre än 0,1 mg/liter
Klorid 7,38 mg/l Tjänligt 100 mg/l

Vattenanalysen utförd 2020-01-29

*Mätosäkerhet +/-10-12%

Postadress Besöksadress Telefon nr Organisations nr Bankgiro
Box 40 001 Krongårdsringen 24 0920-603 50 556895-4613 5761-9611
974 21 Luleå 974 35 Luleå Momsreg nr

SE556895461301 Godkänd för F-Skatt
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ANALYS a xoNsuLTLABORATORiET UppdragsgivaTc; Svenska Vattenlaboratorium AB

Agneta Andersson 
Box 40 001

Provuppgifter for 974 21 LULEÅ
Provnummer: 2020 598
Provart: Dricksvatten for enskild förbrukning
Provtagningsplats: Svenska Vattenlabs kund
Provtagare: Bengt-Lennart Albinsson
Provmärkning: 85642
Prov uttaget: 2020-01-27 13:05
Prov inkom: 2020-01-28 11:45
Ankomstemp. °C: 14
Brunnstyp: Grävd
Fastighetsbeteckning: Kovikshamn 1:6

Analys Resultat Enhet Metod Mätosäkerhet UtfUrt av
Ansättningsdag 2020-01-28 - AKLabAB
Odlingsb. mikroorganismer vid 22°C, 3d 22000 CFU/ml SS-EN ISO 6222, utg 1 AK Lab AB, ack.nr 1790
Koliforma bakterier >2400 CFU/lOOml SS-EN ISO 9308-2:2014 AK Lab AB, ack.nr 1790
E.coli 19 CFU/lOOml SS-EN ISO 9308-2:2014 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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■ ■ /HLCuimui i-auuiciLui ic^ rV\|-T^m SWa 1 (3)
^ r. z Utfärdad av ackrediterat laboratorium
ALcontrolAB REPORT issued by an Accredited Laboratory
60x 1083,581 10 Unkoping Tel 013-25 49 00 Fax:013-12 17 28
ORG.NR SS61S2 0916 STYRELSENS SATE; LINKÖPING

ISO/IEC 17025 I-----------------------------------------------------------------------------------------------------L
Rapport Nr 15385215
Uppdragsgivare 
Callidus AB 
CTfn; 031-99 77 00)
Callidus 
Box 21
428 21 KÄLLERED

Avser___________________________________________________________________________________________________
Rojekt Dricksvatten för enskild förbrukning

Projektnamn : Övrig Återförsäljare
Objekt : Vattenprov
Provtyp : Enskilt dricksvatten

information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 2015-11-03 Ankomstdatum : 2015-11-04
Provtagningstidpunkt : 1555 Ankomsttidpunkt : 0840
Temperatur vid provtagning Temperatur vid ankomst : 16 "C

Namn : Bengt-Lennart Albinsson
Adress : Kovikshamn 210
Postadress : 44271 Karna
Fastighetsbeteckning : Kovikshamn 2:17
Telefonnummer : 0737106088
Callidus provpaket : 79610

Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Matosäkerhet Entiet

SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 2.3 *0.35 FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art
SS-EN ISO 7887:20120 mod Färg 10 ±i mg/l Pt
fdSS028118-1 Kemisk syrefOrbrukn. COD-Mn 4.0 *0.60 mg/l
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 282 *14.1 mS/m
SS-EN ISO 10523:2012 pHvid20°C 8.2 *0.2
SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Alkalinitet, HC03 340 *34 mg/l
Beraknad Hårdhet tyska grader 10 *i.5 *dH
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kalcium, Ca 26 *2.6 mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009 Magnesium, Mg 29 *2.9 mg/l
SS-EN ISO 11885-2:2009 Natrium, Na 530, *80 mg/l
SS-EN IS011885-2:2009 Kalium, K 26 ' *3 mg/l
SS-EN IS011885-2:2009 Jarn, Fe 1.1 *0.i7 mg/l
SS-EN IS011885-2:2009 Mangan, Mn 0.17 *0.02 mg/l
SS-EN IS011885-2:2009 Koppar, Cu <0.02 *0.006 mg/l
SS-EN IS011732,mod Ammoniumkväve, NH4-N 0.95 *0.14 mg/l
beraknad Ammonium, NH4 ^ 1.2 *0.18 mg/l
SS-EN ISO 13395-1 mod Nitritkvave, N02-N <0.001 *0.0003 mg/l
beräknad Nitrit, N02 <0.004 *0.001 mg/l
SS-EN IS010304-1:2009 Nitratkvave, N03-N <0.05 * 0.045 mg/l
beräknad Nitrat, N03 <0.3 *0.06 mg/l
SS-EN ISO 6878:2005, mod Fosfatfosfor, P04-P, ofiltr. 0.094 ± 0.009 mg/l
beraknad Fosfat, P04 0.29 *0.03 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Fluorid, F 0.50 * 0.075 mg/l

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
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Va r^u.v.v^i I kl vy I uciftyv/1 u vv/i iv. J >u * f I V^l I \ I oiud ^ \o/
? 2 utfärdad av ackrediterat laboratorium

ALcontrolAB 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 (-----------------------------------------------------------------------------------------------------LRapport Nr 15385215 |

Uppdragsgivare

Callidus AB
(Tfn: 031 -99 77 00)
Callidus 
Box 21
428 21 KÄLLERED

Avser___________________________________________________________________________________________________
Ftojekt Dricksvatten för enskild fOrtmkning

Projektnamn ; Övrig Återförsäljare
Objekt : Vattenprov
Provtyp ; Enskilt dricksvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 2015-11-03 Ankomstdatum : 2015-11-04
Provtagningstidpunkt ; 1555 Ankomsttidpunkt : 0840
Temperatur vid provtagning Temperatur vid ankomst : 16'C

Namn : Bengt-Lennart Albinsson
Adress ; Kovikshamn 210
Postadress ; 44271 Karna
Fastighetsbeteckning ; Kovikshamn 2:17
Telefonnummer : 0737106088
Callidus provpaket : 79610

Analysresultat
Metodbeteckning Anaiys/Undersokning av Resultat Måtosäkertiet Enhet
SS-EN IS010304-1:2009 Klorid, Cl 760 i x:iio 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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Vm I Cl wi i-ci k/w I Cl cwi iCi. j u- f I V^l I ^^1 \ I onM ^9 ^Oj
i '^'*V*' 2 Utfärdad av ackrediterat laboratorium

*ALcontrol AB REPORT issued by an Accredited Laboratory

80X1083.581 10 Unkoping Tel: 013-25 49 00 - Fax:013-12 17 28 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SATE: LINKÖPING

• ISO/IEC17025 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport Nr 15385215
Uppdragsgivare 
Callidus AB 
(Tfn: 031-99 77 00)
Callidus 
Box 21
428 21 KALLERED

Avser___________________________________________________________________________________________________
R-qjekt Dricksvatten för enskild fOrtnjknlng

Projektnamn : Övrig Återförsäljare
Objekt : Vattenprov
Provtyp : Enskilt dricksvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum : 2015-11-03 Ankomstdatum : 2015-11-04
Provtagningstidpunkt : 1555 Ankomsttidpunkt : 0840
Temperatur vid provtagning Temperatur vid ankomst : 16 * C

Namn : Bengt-Lennart Albinsson
Adress : Kovikshamn 210
Postadress : 44271 Kärna
Fastighetsbeteckning : Kovikshamn 2:17
Telefonnummer : 0737106088
Callidus provpaket : 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 skrift tigen godkant annat.
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CYKII AR^^^ KMrKUKI Sida 1 (3)^ o’*V*'f‘* 2 utfärdad av ackrediterat laboratorium

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB REPORT issued by an Accredited Laboratory
Box 1083, 581 10 Linköping Tel. 013-25 49 00 Fax:013-12 17 28

* ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Ackred. nr 1006
Provning i-----------------------------------------------------------------------------------------------------

so'EC 1^025 Rapport Nr 19272704

Uppdragsgivare
Larsson Monica

Olivedalsgatan 11 
413 10 Göteborg

Avser__________________________________________________________________________________________________

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Kovikshamn 2:20
Kommun : GÖTEBORG

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2019-07-15 Ankomstdatum : 2019-07-15
Provtagningstidpunkt : 0945 Ankomsttidpunkt : 2150
Temperatur vid provtagning : 11 °C Temperatur vid ankomst : 7 °C
Provets märkning : - Ansättningsdatum : 2019-07-15
Telefonnummer ; 0707440315

Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

SS-EN ISO 6222-1 Odlingsb. mikroorg. 22"C 3d 50 cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014 E.coli <1 MPN/IOOmI
SS-EN ISO 9308-2:2014 Koliforma bakterier 37°C <1 MPN/IOOmI

SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 0.48 ±0.12 FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt svag
SLV1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art unken
SS-EN ISO 7887:20120 mod Färg 5 ±2 mg/l Pt
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 1120 ±112 mS/m
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 7.9 ±0.2
SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Alkalinitet, HC03 240 ±36 mg/l
fdSS028118-1 Kemisk syreförbrukn. COD-Mn 4.1 ±i.O mg/l
ISO 15923-1:2013 B Ammoniumkväve, NH4-N 0.83 ±0.083 mg/l
Beräknad Ammonium, NH4 1.1 ±0.ii mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Nitratkväve, N03-N *<0.05 ±0.045 mg/l
Beräknad Nitrat, N03 <0.3 mg/l
ISO 15923-1:2013 D Nitritkväve, N02-N <0.001 ±0.0009 mg/l
Beräknad Nitrit, N02 <0.004 ±0.003 mg/l
ISO 15923-1:2013 F Fosfatfosfor, P04-P 0.016 ±0.005 mg/l
beräknad Fosfat, P04 0.05 ±0.01 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Fluorid, F 0.30 ±0.10 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, Cl j 2800 ±420 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Sulfat, S04 260 ±39 mg/l
SS-EN IS011885:2009 Järn, Fe 0.13 ±o.oi mg/l
SS-EN IS011885:2009 Kalcium, Ca 120 ±12 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Kalium, K 54 ±5 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu <0.02 ±0.009 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Magnesium, Mg 98 ±9.8 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Mangan, Mn 0.35 ±0.04 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Natrium, Na | 2000 ±200 mg/l
Beräknad Härdhet tyska grader 39 ±5.9 °dH

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k • 2. Matosäkerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

ilt At Av^r AndA^t rtpf in^nrlA nrnx/Af ^AuidA lAhorAmriAt inf a <ikriftljnAn nndk Jint AnnAf fAr rAnnnrt An AnriA^f AfArnAs i ^in hnlhAf
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^w|k|| A r3 \ ^' ■xj-»rrwrvi oiua ^ ^oJ.wYIML/XLji i ^ utfärdad av ackrediterat laboratorium

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB REPORT issued by an Accredited Laboratory
Box 1083, S81 10 Linköping Tel: 013-25 49 00 Fax:013-12 17 28

♦ ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Ackred. nr 1006
Provning i---------------------------------------------------------------------------------------------------- -

ISO/IEC 17025 Rapport Nr 19272704
Uppdragsgivare 
Larsson Monica

Olivedalsgatan 11 
413 10 Göteborg

Avser________________________________________________________________________________________________________________

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Kovikshamn 2:20
Kommun : GÖTEBORG

information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2019-07-15 Ankomstdatum : 2019-07-15
Provtagningstidpunkt : 0945 Ankomsttidpunkt : 2150
Temperatur vid provtagning : 11 °C Temperatur vid ankomst : 7 °C
Provets märkning : - Ansättningsdatum : 2019-07-15
Telefonnummer : 0707440315

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

SS-EN ISO 17294-2:2016 Aluminium, Al 1.2 ±0.40 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb <0.1 ±0.075 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.13 ±0.025 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 0.54 ±0.054 pg/l
SS-EN IS017294-2:2016 Kadmium, Cd <0.01 ±0.003 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr <0.05 ±0.020 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni <0.2 ±0.040 pg/l
SS-EN IS017294-2:2016 Selen, Se <1 ±0.40 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016 Uran, U 0.87 ±0.087 pg/l

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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A rD \ ^' ^ rvr^r r v/rv I oiud o vo;/\Lji j 2 Utfärdad av ackrediterat laboratorium

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB ^ REPORT issued by an Accredited Laboratory
Box 1083, 581 10 Linköping Tel: 013-25 49 00 Fax: 013-12 17 28 

• ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING Ackred. nr 1006
Provning i-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ISO lEc 17025 Rapport Nr 19272704

Uppdragsgivare

Larsson Monica
V y'

Olivedalsgatan 11 
413 10 Göteborg

Avser________________________________________________________________________________________________________________

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet ; Kovikshamn 2:20
Kommun : GÖTEBORG

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2019-07-15 Ankomstdatum : 2019-07-15
Provtagningstidpunkt : 0945 Ankomsttidpunkt : 2150
Temperatur vid provtagning : 11 °C Temperatur vid ankomst : 7 °C
Provets märkning : - Ansättningsdatum : 2019-07-15
Telefonnummer : 0707440315

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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utfärdad av ackrediterat laboratorium
ffjjijv'*' report issued by Accndiled Laboratory

AnalyCen Göteborg

u
RAPPORT till:

BergendahITorun j
Älvsborgsg. 19 
414 72 Göteborg

Provet ankom:2000-09-06 Analysrapport klar:2000-09-14 Journalnr;MGD00480(W)0 SidaJ (2)

Kundnr 8650678-240073
Provtyp Brunnsvatten

Provtagningsdatum 2000-09-05
• Provtagare/referens Lars Göran

Brunnstyp Borrad brunn
Ankomsttemperatur 12,2 °C
Analyserna påbörjades 2000-09-05
Provets märkning Kovikshamn 2.19   __

• Analysnamn Resultat Enhet Metod/lnstr. Ort
Heterotrofa bakterier, 20® C, 2 dygn >3000 ant/ml SS 028i7i i
Koliforma bakterier 35°C 11 ant/IOOmI , _

<1 ant/IOOmI SS 028167-2 G
Grumlighet storlek Ingen slv^ioi G
Lukt styrka vid 20"C Ingen ^

Färgtal
Kemisk syrel«b™knin9.COD-Mii 2 8 rngfl o

ÅLmtet 61 mgHCOM =
KondukMet 28 l"S/m SS«12S-t o
Hardhellotal 0.9 CIH G
Kalcium Ca 2 2 mg8 i.
Magnesium Mg 2 4 mg/l L
jarnFe 13 mg/l icp-aes l

^ Mangan Mn 0.05 mg/l 'CP-aes l
Koppar Cu <002 mg/l icp-aes l
Ammonium-nitrogen 0 02 mg/l traacs G
Nitrat-nitrogen 0.02 mg/l traacs G
Nitnt-nitfogen 0.006 mg/l traacs G

1» Fosfatfosfor 0.14 mg/l traacs g
Fluond 0.1 mg/l 'C G
Klorid 19 'Tig/I 'C G
Sulfat 18 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 02M2 71 88 021-12 71 32 Am.lyC.n ... AB, Bo. 38155, 10064 STOOCBCX.M (S) 0B.7203I10 (»'.VÄV

ityr.i..n. uftoo,r>9 v« m SE5S6065795801
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> til ^ u?. VW i ulfardad av ackrediteral laboratorium ,,
"^r 1)1 vi' reportissuodby AccmOitodieborttoty

AnalyCan Götaborg

Provet ankom 2000-09-05 AnalysrappofI klar.2000-09-14 Joutnalnr MGD004800-00 Sida 2 (2)

Tjänligt med anmärkning 
A 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/
Lenj O.o''-sson
Ansvarig kem«KTrtTfkrobiotoglsk undersökare

*«| KkrM,i«(M MSMyl
I • MrM/tv gnNn kundupMfl 
wwaMvrtt ti åraifll liftMIW?INvatofvn •. K^ma «Ar KW«dMnr9 otf> k«nKO« (fWrWO lig VlUmttmm vé MRM Ufffutv . u-llt *S
(1«M) »S-CNåMOVntMtocMSCVlICOwiMMilflOi}

'Af •nöM» • t<r fmrm om ,m$ IMCO*C oeh libnaarn/n > Mrvr«g «nn«l
MM«0rtM»uwig ntM mMoå»«ftt<i mt •'fiAilM ff*A V«)yC«r
oauAeks Te<«^ VMåa T#Mon

AAatf<»eato'<WA«. »otAM.tjU^^fCwOPiNO 'IJ Wn^t^oe 04tfrM4N AfwfiC*"M l»a A0?4 ?»1 0*MrtTUPrtUO tKJ 0MM11C0 OMMM
<n!*u;47 03t-150»12 A-s#tyC#flN*rt>« *• foa^or »SIOaUAPWLå «U) OHAléOé» OIOäIOO^J

W»C#viN<y(*t Al Sn»i*-igat*n* i;v*srK»AS fV) 07'U;iM M1 *7 71 M AAityfpr. Liv* Al, f«a »lS5 »OOM SIOCKMOlM (S> OI77O3M0 08 73OKM
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CPCi RAPPORT Sida 1 (3)
vImI Ä 'é utfärdad av ackrediterat laboratorium

’ '■ REPORT issued by an Accredited Laboratory

SGS Analytics Sweden AB Ackreo. nr looe
80x 1083.581 10 Linköping Tel: 013-25 49 00 Fax:013-12 17 28 Provning ------------------------------------------------------------------------------------------------
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SATE: LINKÖPING ISO/IEC 17025 RSppOft Nf 21121708

Uppdragsgivare

Persson Anders

Banjogatan 1 
42146 Västra Frölunda

Avser___________________________________________________________________________________________________________

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Kungälv Sjöhäla 1 ;67, Sjöh
Kommun : GÖTEBORG

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum Ankomstdatum : 2021-03-25
Provtagningstidpunkt - Ankomsttidpunkt : 2210
Temperatur vid provtagning : - Temperatur vid ankomst : 6 °C

Laboratorieaktivitet startad :

Provets märkning : Sjöhäla 560, Sjöhäla 1:67 före filter, rävatten
Telefonnummer : -♦-46 70 334 01 87

Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resuitat Måtosäkerhet Enhet

SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU W 28 ±4.2 FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen *
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art
SS-EN ISO 7887:2012c mod Färg <5 ±2 mg/l Pt
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 62.5 ±6.25 mS/m
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 7.7 ±0.2
SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Alkalinitet, HC03 230 ±35 mg/l
fdSS028118-1 Kemisk syreförbrukn. COD-Mn 0.55 ±0.25 mg/l
ISO 15923-1:2013 B Ammoniumkväve, NH4-N 0.07 ± 0.007 mg/l
Beräknad Ammonium, NH4 0.09 ±0.01 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Nitratkväve, N03-N <0.05 ±0.045 mg/l
Beräknad Nitrat, N03 <0.3 mg/l
ISO 15923-1:2013 D Nitritkväve, N02-N <0.001 ±0.0009 mg/l
Beräknad Nitrit, N02 <0.004 ±0.003 mg/l
ISO 15923-1:2013 F Fosfatfosfor, P04-P <0.01 ±0.005 mg/l
beräknad Fosfat, P04 <0.04 ±0.01 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Fluorid, F 0.26 ±0.10 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, Cl 61 ±9.2 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Sulfat, S04 31 ±4.6 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Järn, Fe *‘3.3 f ±0.49 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Kalcium, Ca ‘ 40 ±6.0 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Kalium, K 8 ±1 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 0.24 ±0.04 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Magnesium, Mg 12 ±1.8 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Mangan, Mn 0.20 ±0.03 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Natrium, Na 69 ±10 mg/l

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.
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RAPPORT Sida 2(3)
r “ utfärdad av ackrediterat laboratorium

' ^ ■ REPORT issued by an Accredited Laboratory

SGS Analytics Sweden AB Ackred. nr looe
Bok 1083, 581 10 Linköping Tel: 013-25 49 00 Fax:013-12 17 28 Provning ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------l

ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LiNKOPiNG iSO/IEC 17025 Rapport Nr 21121708

- ~ -- Uppdragsgivare
Persson Anders

Banjogatan 1 
42146 Västra Frölunda

Avser__________________________________________________________________________________________________________

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Kungälv SJöhäla 1:67, Sjöh
Kommun : GÖTEBORG

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum Ankomstdatum : 202V03-25
Provtagningstidpunkt : - Ankomsttidpunkt : 2210
Temperatur vid provtagning : - Temperatur vid ankomst : 6 “C

Laboratorieaktivitet startad

Provets märkning : Sjöhäia 560, SJöhäia 1 ;67 före filter, råvatten
Telefonnummer : -p 46 70 334 01 87

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 Sida 3(3)
r : utfärdad av ackrediterat laboratorium

• ‘ REPORT issued by an Accredited Laboratory

SGS Analytics Sweden AB Ackreo. nr looe
Box 1083, 581 10 Linköping Tei: 013-25 49 00 Fax:013-12 17 28 Provning ---------------------------------------------------------------------------------- -------------i
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SATE: LiNKOPING ISO/IEC 17025 Rapport Nr 21121708 I

,, Uppdragsgivare
Persson Anders

Banjogatan 1 
42146 Västra Frölunda

Avser__________________________________________________________________________________________________________

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Kungälv SJöhäia 1:67, Sjöh
Kommun : GÖTEBORG

information om prov och provtagning

Provtagningsdatum Ankomstdatum : 2021-03-25
Provtagningstidpunkt : - Ankomsttidpunkt : 2210
Temperatur vid provtagning : - Temperatur vid ankomst ; 6 °C

Laboratorieaktivitet startad

Provets märkning : Sjöhäia 560, Sjöhäia 1:67 före filter, råvatten
Telefonnummer : -t-46 70 334 01 87

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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Luleå 2021-04-14 Provnr A74831 Kundnr 46693

Fastighetsbeteckning/märkning Kovikshamn 7:1
Objekttyp Grävd brunn lan Milsom
Matris Egen brunnA^attentäkt 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
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Luleå 2021-04-14 Provnr A74831 Kundnr 46693

Fastighetsbeteckning/märkning Kovikshamn 7:1
Objekttyp Grävd brunn lan Milsom
Matris Egen brunn/vattentäkt Bjömdammsterrassen 35

Lgh 1202 
43342 Partille

Provtagningsdatum 2021-03-29 10:00 Kemisk analys påbörjad 2021-03-30 07:00:00
Ankomstdatum 2021-03-29 20:20 Mikrob, analys påbörjad 2021-03-29 23:17:00

Analysresultat - Kemisk analys
Analys A74831 Enhet Mätosäkerhet Gränsvärden Kommentar
Ankomsttemp °C Kem 7 °C
Lukt vid 20° C Svag
Lukt, art, vid 20°C obestämd
Turbiditet 0.54 FNU ±30% 0-3 Tjänligt
Färg (410 nm) 38 mg Pt/1 ±20% 0-30 Tjänligt med anmärkning
pH 6.8 ±0.2 6.5 -10.5 Tjänligt
Temp. pH-mätning 24,2
Alkalinitet 25 mg/l ±10% Risk för korrosionsangrepp
Konduktivitet 11 mS/m ±10% Tjänligt
Klorid 18 mgA ±10% 0 -100 Tjänligt
Sulfat <1.0 mg/l 0-100 Tjänligt
Fluorid <0.20 mgA 0-1.3 Tjänligt-EJ kariesförebyggande
COD-Mn 5.2 mg/l ±20% 0 - 8 Tjänligt
Ammonium 0.091 mg/l ±15% 0-0.50 Tjänligt
Ammoniumkväve (NH4-N) 0.071 mg/l ±15%
Fosfat (P04) 0.055 mg/l ±30% 0 - 0.60 Tjänligt
Fosfatfosfor (P04-P) 0.018 mg/l ±30%
Nitrat (N03) <0.44 mg/l 0 - 20 Tjänligt
Nitratkväve (N03-N) <0.10 mg/l
Nitrit (N02) <0.0070 mg/l 0-0.1 Tjänligt
Nitrit-nitrogen (N02-N) <0.0020 mg/l
N03/50±N02/0,5 <1.0 mg/l
Totalhårdhet (°dH) 1.5 °dH 0-15 Tjänligt
Natrium Na (end surgjort) 11 mg/l ±15% 0-100 Tjänligt
Kalium K (end surgjort) 1.3 mg/l ±15% 0-12 Tjänligt
Kalcium Ca (end surgjort) 8.5 mg/l ±15% 0-100 Tjänligt
Järn Fe (end surgjort) 0.25 mg/l ±20% 0 - 0.50 Tjänligt
Magnesium Mg (end surgjort) 1.5 mg/l ±15% 0-30 Tjänligt
Mangan Mn (end surgjort) 0.034 mg/l ±20% 0 - 0.30 Tjänligt
Koppar Cu (end surgjort) 0.094 mg/l ±25% 0 - 0.2 Tjänligt

Analysresultat - Mikrobiologisk undersökning
Analys A74831 Enhet Gränsvärden Kommentar
Ankomsttemp °C Mikro 6 °C
Odlingsb. mikroorg. 22°C >5000 st/ml 0-1000 Tjänligt med anmärkning
Koliforma bakterier 326 st/lOOml 0-50 Tjänligt med anmärkning
Escerichia coli (E.coli) <1 st/lOOmI 0-1 Tjänligt

±46 (0) 920-255 220 • www.svenskvattenanalys.se • info@svenskvattenanalys.se
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Luleå 2021-04-14 Provnr A74831 Kundnr 46693

Fastighetsbeteckning/märkning Kovikshamn 7:1
Objekttyp Grävd brunn lan Milsom
Matris Egen brunn/vattentäkt Björndammsterrassen 35

Lgh 1202 
43342 Partilie

Provtagningsdatum 2021-03-29 10:00 Kemisk analys påbörjad 2021-03-30 07:00:00
Ankomstdatum 2021-03-29 20:20 Mikrob, analys påbörjad 2021-03-29 23:17:00

-146 (0) 920-255 220 • www.svenskvattenanalys.se • info@svenskvattenanalys.se
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 KOMMUNSTYRELSEN 
 KOMMUNSTYRELSEN 

Uppdrag gällande uppdaterad och reviderad VA utbyggnad i 
Kungälvs kommun  
 
Kungälv är och skall förbli en attraktiv och hållbar kommun att leva, bo och verka i.  
 
För att värna miljö och hav, följa lagstiftning, stödja bostadssituationen med ökad möjlighet till om/till- och 
nybyggnation samt rent vatten för medborgarna, delades kustzonen 2005 in i 17 områden med beskrivning i A, B, 
och C-områden (VA i kustzon). 2018 togs Kungälvs nya vattenverk i drift för att klara vårt vattenbehov fram till 
2050. Idag levererar vi vatten också till Ale kommun och vi kommer leverera till såväl Stenungssund som Tjörns 
kommun. 
 
Kommunens arbete med VA-utbyggnaden är utifrån flera aspekter i stort behov av förändring, framförallt i 
kustzon och landsbygd. Balansen mellan kostnadsutveckling, samarbete, storskalighet och småskalighet, tvång 
och frivillighet, ny teknik för miljö och klimatanpassning kontra otjänliga eller olagliga avloppsanläggningar med 
aktuell lagstiftning behöver revideras/ses över. 
 
Utbyggnadsplaner, kapacitetstak för GRYAB i en samlad regional bedömning spelar också en roll för val av skala, 
teknik och utbyggnadsplan för Kungälv i framtiden.     
 
Kommunstyrelsen behöver utifrån ovan, inför och under 2023 i samlad form se över och uppdatera grunderna 
för den politiska styrningen kring kommunens framtida VA utbyggnad.  
 
En översyn och uppdatering av underlag skall beakta  
 

• beslutad planering och utbyggnadsplaner  

• befintlig, ny och kommande lagstiftning 

• regional utveckling samt Länsstyrelsen krav och bild av VA-utbyggnad 

• aktualitetsgrad av gjorda/aktuella miljöinventeringar 

• klimatsperspektivet 

• bostadsplaneringen / planförändringar i samband med VA 

• ekonomiska effekter för kommun / medborgare och företag 

• kommunala respektive privata/föreningslösningar 

• kommunfullmäktiges strategiska mål 

• uppdrag om VA resursplan 
 

 
Kommundirektören uppdras att i utifrån ovan bereda kommunstyrelse och fullmäktigeberedning underlag för att i 
samlad form se över, uppdatera grunderna och föreslå eventuellt förändrade prioriteringar i politiska dokument, 
inriktningar gällande styrning kring kommunens framtida VA-utbyggnad.  
 
 
Gun-Marie Daun (KD)       Erik Martinsson (MP)          Ove Wiktorsson (C)          Elisabeth Mattsson (L) 
 
Erik Andreasson (V)           Morgan Carlsson (SD)         Miguel Odhner (S)            Anders Holmensköld (M)       
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Handläggarens namn
Eric Sini                                                                   
Ann-Charlott Backström

12/8/2021

Utformning av nya riktlinjer för bisyssla (Dnr KS2021/1070-)
Sammanfattning
Riktlinjer för bisyssla är ett förtydligande rörande tillämpning av lag och 
kollektivavtalsbestämmelser om bisyssla för alla anställda i Kungälvs kommun och bolag. 

En bisyssla är en aktivitet som medarbetaren tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan 
av sin anställning inom kommunen eller kommunalt bolag, och som inte kan hänföras till 
privatlivet. Bisysslor kan vara både tillåtna och otillåtna ur lagen mening. Bisysslor är inte de 
aktiviteter som hör privatlivet till, exempelvis att utöva en hobby eller sköta sin och 
familjens egendom och privata angelägenheter. 

Bisysslor som är otillåtna eller på olika sätt kommer i konflikt med den kommunala 
verksamheten och exempelvis kan ge upphov till förtroendeskada eller riskerar att skada 
kommunens verksamhet eller anseende. 

Riktlinjerna syfte är att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara 
arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. 
Medarbetare ska inte riskera att missbruka sin ställning eller hamnar i situationer som kan 
skada förtroendet för kommunen.

Målet är att det endast ska förekomma tillåtna bisysslor, samt att handläggning och 
beslutsfattande alltid ska göras av medarbetare som är fria från jäv.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att förslaget om riktlinjer för bisyssla antas.  

Juridisk bedömning 

Tillåtna bisysslor
Tillåtna bisysslor är:
1 - Politiska förtroendeuppdrag
2 - Fackliga förtroendeuppdrag lokala såväl som centrala
3 - Ideella uppdrag

Förtroendeuppdrag inom politiska, fackliga eller ideella organisationer är enligt 8 § 
Allmänna Bestämmelser (AB) undantagna som bisysslor. Dock räknas förtroendeuppdrag 
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som bisysslor utifrån Lagen om Offentlig Anställning (LOA) och ska därför bedömas av 
arbetsgivaren utifrån att de potentiellt kan vara förtroendeskadliga.

Otillåtna bisysslor
För kommunens verksamheter är otillåtna bisysslor:
1 - Förtroendeskadliga bisysslor
2 - Arbetshindrande bisysslor
3 - Konkurrerande bisysslor

Förtroendeskadlig bisyssla: Enligt 7 § LOA får en anställd inom kommun inte ha en bisyssla 
i form av en anställning, ett uppdrag eller en verksamhet som kan rubba förtroendet för den 
anställdes eller annan anställds opartiskhet i arbetet eller som kan skada kommunens 
anseende.
Förbudet är att kommunens medarbetare inte får ha bisysslor som medför risk för att 
jävsituationer eller förtroendeskada kan uppkomma

Arbetshindrande bisyssla: Regleras i kollektivavtal 8§ AB. Förbudet mot arbetshindrande 
bisysslor handlar om förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Förbudet ska 
motverka att medarbetare på grund av bisyssla missköter sitt arbete. Det är arbetsledningens 
ansvar att se till att de anställda fullt ut ägnar sig åt sitt arbete på arbetstid och att bisysslor 
sköts på fritiden och inte på annat sätt inverkar hindrande på arbetsuppgifterna inom 
huvudanställningen. Arbetsgivaren har rätt att stoppa arbetshindrande bisysslor.

Konkurrerande bisyssla: Regleras i kollektivavtal 8§ AB. Förbudet mot konkurrerande 
bisysslor gäller förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Förbudet gäller endast 
vid verksamheter som bedriver affärs- eller uppdragsverksamhet och ska motverka att 
arbetsgivaren möter konkurrens från sina anställda. En anställd i kommunen får inte ha 
uppdrag eller själv driva verksamhet inom områden där kommunen har 
uppdragsverksamhet. Konkurrensbisysslor kan även medföra risk för förtroendeskada.

Brott mot diskrimineringslagen bedöms det inte finnas risk för. Till exempel eventuella 
medlemskap i föreningar som kan vara privat känsliga påverkas inte, då det hör till 
privatlivet till, och kommer inte registreras. Ej heller bedöms att risk för att bryta mot 
GDPR. Arbetsgivare har rätt att registerna uppgifterna med stöd i lag av kollektivavtal (AB) 
och lag (LOA).

Bakgrund
Den 19 juni 2017 fattade förvaltningsledningen beslut (KS2017/0822) om att upphäva 
anvisning för hantering av bisysslor (dnr KS1998/292, KS2016/2114) för att istället använda 
gällande kollektivavtal och lag.

Under våren har frågan om bisyssla aktualiserats i förvaltningen. Kommunstyrelsen har 
uppmärksammat behovet av ett förytligande av hanteringen av bisyssla. Den 16 juni fattade 
kommunstyrelsen beslut (KS2021/1070) om att ge förvaltningen ett uppdrag om att 
förtydliga hantering av bisyssla. Därefter har förvaltningen arbetat med att ta fram riktlinjer. 
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Dessa kommer presenteras kort under punk 6 i detta dokument och mer utförligt i ett 
externt dokument (KS2021/1070).

Bisyssla är reglerat i lag och kollektivavtal och nuvarande hantering av bisyssla är att 
arbetsgivare informerar medarbetare på APT och i medarbetarsamtal att anmälan om bisyssla 
ska ske. Medarbetare är skyldiga att anmäla bisyssla till arbetsgivaren och lämna de uppgifter 
som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma om bisyssla är godkänd eller ej. Utifrån 
inlämnade uppgifter prövar arbetsgivaren om bisysslan är förenlig med medarbetarens 
uppdrag och sparar sedan pappersblanketten i personalmappen. En medarbetare som 
avsiktligt underlåter att anmäla en pågående eller förestående bisyssla till arbetsgivaren kan 
bli föremål för disciplinära åtgärder.

Verksamhetens bedömning
Verksamhetens bedömning är att det finns ett behov från både chefer och medarbetare av att 
förtydliga hanteringen av bisyssla. Kommunen som offentlig arbetsgivare behöver förebygga 
och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller 
konkurrerande med kommunens verksamheter. Medarbetare ska inte riskera att missbruka 
sin ställning eller hamnar i situationer som kan skada förtroendet för kommunen. Målet är 
att det endast ska förekomma tillåtna bisysslor, samt att handläggning och beslutsfattande 
alltid ska göras av medarbetare som är fria från jäv. 

1. Att inventera kommunens anställdas bisysslor. 
Till dess att en digital inventeringsportal för bisyssla är löst har förvaltningen gett företaget 
PWC i uppdrag att inventera de anställdas bisysslor gentemot bolagsverkets register. 
Inventeringen sker i enlighet med kommunstyrelsens beslut (KS2021/1070-3). 

Efter möte 2021-11-25 med M. Stervik, HR-specialist framkom följande: Inverteringen av 
befintliga antal anställda med bisysslor startade 24 november 2021 och beräknas vara klar 
innan jul.

2. Att uppdatera regelverk, delegeringsordning samt rutiner och avtal kring 
kommunens hantering av anställdas bisysslor. 

Kommunstyrelsen delegeringsordning (lydelse 2021-05-26), punkt A26, påverkas. Idag har 
sektorchef mandat att pröva bisyssla i samråd med HR-chef och kommundirektör. I 
omformning av punkt A26 i delegeringsordningen föreslås juridisk utbildad/ kommunens 
jurist och kommundirektör bedöma och besluta om bisyssla. Detta dokument lämnas av 
kommunsekreterare Ivarsson för verifiering av KS 26 november 2021.

Kungälvs kommun kommer ingå i pilotprojekt i november och december 2021 med det 
företag som levererar digital lösning för inventering och registrering av bisyssla, på det sätt 
som vi behöver och efterfrågar. Vi har tillgång till systemet idag men portalen är inte 
utvecklad för kommunens behov än. Framtida beslut och arkivering för bisyssla kommer i 
och med detta projekt omformas och kommer därefter gå igenom ett system vid namn 
”WinLas”.
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Efter möte 2021-11-25 med M. Stervik, HR-specialist framkom följande: Den 
verksamhetsutvecklade processen kring bisysslor, med övergång till digital dokumentation 
vad avser anmälan och vidare hantering av bisyssla beräknas börja efter jul!

3. Att vidta de åtgärder som krävs, om det under eller efter inventering kan 
konstateras att anställda innehar tjänster i kombination med bisyssla i strid med 
lagen om offentlig anställning. 

Enligt 7 § LOA får en anställd inom kommun inte ha en bisyssla i form av en anställning, 
ett uppdrag eller en verksamhet som kan rubba förtroendet för den anställdes eller annan 
anställds opartiskhet i arbetet eller som kan skada kommunens anseende. Därför kommer 
förvaltningen i de ärenden där detta är aktuellt att vidta de nödvändiga åtgärder som behövs. 

4. Att förändra delegation för beslut om bisyssla till kommundirektör och 
tjänstepersoner med formell juridisk kompetens. 

I delegeringsordningen föreslås juridisk utbildad/ kommunens jurist och kommundirektör 
bedöma och besluta om bisyssla. Ärendet angående förändrad delegeringsordning 
(KS2019/0225, 2021-05-26 KS § 164/2021), gällande punkt A26 är öppet (2021-11-23) och 
beslutas i kommunstyrelsen.

Förslag är att delegeringsordning angående prövning om bisyssla hänvisas till 
kommundirektör och tjänstepersoner med formell juridisk kompetens (KS2021/1070-2) 
istället för sektorchefer som enligt nuvarande bestämmelser är formell delegat i frågan om 
bisysslor (KS2019/0225). 

Efter godkänt beslut görs enligt praxis tillägg i Kungälvs kommuns Författningssamling 
(KS2019/1537).

5. Att utarbeta rutiner för uppföljning och inkludera bisysslorna i arbetet med 
kommunstyrelsens internkontroll. 

Internkontrollsrutin är införd i oktober 2021 av förvaltningen, HR ansvarar för uppföljning. 

6. Att ta fram en aktuell information om bisysslor som ska delges kommunens 
anställda. 

Förslag på riktlinjer för bisyssla finns från 2021-11-08 och återfinns i sin helhet i externt 
styrdokument KS2021/1070. Ansvar och direktiv berör (1) medarbetaren själv och (2) 
arbetsgivaren/uppdragsgivaren (2021-11-08). En väsentlig roll arbetsgivare/uppdragsgivare 
har är att bedöma om bisyssla kan vara otillåtlig genom att bedöma ifall bisysslan är 
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande för/med verksamheten.

Tidigare delegeringsordning gällande bisysslor (A26) bör enligt förslag omformas. I dagsläget
har sektorchef det primära delegationsansvaret i frågan (KS2019/0225) men bör enligt 
förslag i framtiden ligga på kommundirektör samt juridiskt utbildad personal inom 
kommunen.

Notera: Bisysslor bedömda som förtroendeskadliga regleras via Lagen om offentlig 
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anställning (LOA § 7) och berör främst allmänhetens tillit till kommunen medan 
arbetshindrande och konkurrerande bisysslor regleras via Allmänna bestämmelser (AB) 
genom kollektivavtal och gäller förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.

(1) Medarbetare
-Medarbetare som har en bisyssla skall anmäla denna och lämna de uppgifter som behövs för 
bedömning av bisysslan samt fylla i avsedd blankett om bisysslor1. Denna blankett skall 
sedan lämnas till arbetsgivare för bedömning av validitet. Angående förtroendeuppdrag 
inom politiska och fackliga organisationer är grundhållning att medarbetare i redovisning av 
bisyssla inte ska ange vilket parti eller vilken facklig organisation uppdraget är inom. 
Medarbetare som har förtroendeuppdrag inom andra ideella organisationer behöver inte 
redovisa vilken organisation det gäller. Om medarbetarens närmaste chef anser sig behöva 
fler uppgifter för att kunna bedöma bisysslan, ska medarbetaren även lämna dessa uppgifter.

-Medarbetaren har även skyldighet att, i det fall den närmaste chefen anser sig behöva mer 
uppgifter för att bedöma bisysslan, lämna ut ytterligare väsentlig information. Efter att 
medarbetaren har blivit informerad om bisysslor och fyllt i avsedd blankett är det löpande 
medarbetarens eget ansvar att rapportera till sin närmaste chef ifall medarbetaren har åtagit 
sig en ny bisyssla som tidigare inte har redovisats, eller om en tidigare redovisad bisyssla inte 
längre är aktuell. Medarbetaren har alltid ett eget ansvar att inte utöva otillåtna bisysslor.
Notera: medarbetare som ej anmäler bisysslor kan bli föremål för disciplinära åtgärder.

-Om en medarbetare, i strid med arbetsgivarens beslut om förbud mot bisyssla, åtar sig eller 
fortsätter med bisysslan, kan medarbetaren drabbas av sedvanliga arbetsrättsliga påföljder 
såsom disciplinpåföljd eller i allvarliga fall uppsägning, under förutsättning att bisysslan 
verkligen strider mot 7 § LOA eller 8 § AB.

-Om medarbetare vägrar att lämna uppgifter om bisysslor när det begärs eller lämnar 
felaktiga eller ofullständiga uppgifter, betraktas detta som ett brott mot skyldigheterna i 
anställningen. Även i sådana fall kan arbetsgivaren vidta sedvanliga arbetsrättsliga åtgärder, 
såsom disciplinpåföljd eller uppsägning.

(2) Arbetsgivare
-Arbetsgivaren ska fråga om bisyssla i samband med anställning av nya medarbetare, samt vid 
årliga utvecklingssamtal. Arbetsgivaren ska också senast vid introduktionen informera nya 
medarbetare om skyldigheten att anmäla bisyssla och vilka uppgifter som arbetsgivaren 
behöver för att kunna bedöma bisysslan. Arbetsgivaren ska därefter kontinuerligt, men minst 
en gång per år i samband med APT informera om skyldigheten att anmäla bisyssla.
När det gäller bedömning av förtroendeskadlighet ska arbetsgivaren särskilt informera om 
vilka förhållanden som kan göra att en bisyssla anses förtroendeskadlig

-Bedömning av bisysslans legalitet görs utav arbetsgivare med stöd i lag och avtal.

-Arbetsgivare har skyldighet, särskilt strikt enligt LOA § 7, att avsluta bisysslor som bedöms 

1 Efter projektet som görs i samarbete med Pwc är klart kommer denna blankett fyllas i och lämnas in digitalt, till skillnad 
via pappersblanketterna som gjordes i enlighet med tidigare beslut (KS1998/292, KS2016/2114).
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förtroendeskadande. Den befintliga semantiken påvisar att beslut som beror specifikt 
förtroendeskadande bisysslor har stöd i enlighet med mål 16 i Agenda 2030 samt 
kommunallagen (KL 2017:725) – för detaljer, se ”Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och 
mål i Agenda 2030” nedan. 

Särskilda regler berör avslutande av bisysslor som bedöms arbetshindrande och 
konkurrerande då det föreligger en förhandlingsskyldighet gentemot kollektivavtalsbärande 
facklig organisation enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL) om åtgärd bedöms 
nödvändig. Förhandlingsskyldighet föreligger inte om det gäller ett beslut om förbud av 
förtroendeskadlig bisyssla (LOA § 42).

-Beslut om att förbjuda bisyssla innehållande motivering lämnas skriftligt till berörd 
arbetstagare. Beslutet skall även lämnas till HR och förvaras i personalakt.

-Vid utlämning av information om bisyssla som allmän handling måste en sekretessprövning 
först göras. * Främst är det information om bisysslor i form av politiska, fackliga eller ideella 
förtroendeuppdrag som kan anses vara känsliga uppgifter.

-Arbetsgivare är inte skyldig att förbjuda bisysslor som bedöms arbetshindrande och 
konkurrerande enligt AB § 8 utan gör detta efter egen bedömning. I dessa fall kan beslutet 
prövas i enlighet med lagen om rättegång i arbetstvister (1974: 371) för att fastställa om den 
fria prövningsrätten skett godtyckligt eller på annat otillbörligt sätt. Notera: fri prövningsrätt 
gäller ej vid förtroendeskadande bisysslor (LOA § 7). Sådana beslut kan bestridas genom att 
arbetstagaren själv eller genom den fackliga organisation som företräder arbetstagaren, yrkar 
att beslut upphävs. Rättsliga prövningar av tillämpningen av LOA handläggs enligt reglerna i 
lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister, med Arbetsdomstolen som slutinstans (se 37 § 
LOA). Enligt 38 § LOA kan domstol i väntan på att avgörandet vinner laga kraft, bestämma 
att beslutet om bisysslan tillsvidare inte ska gälla.

-Om arbetsgivaren i sin bedömning av bisyssla, utifrån 8 § AB, anses ha brutit mot avtalet på 
så sätt att den fria prövningsrätten utnyttjats på ett godtyckligt eller otillbörligt sätt, kan 
arbetstagaren i en arbetstvist rikta skadeståndskrav mot arbetsgivaren (54 § MBL).

-Arbetsgivaren ska känna till bisysslor som medarbetaren har. Uppgifter om bisysslor ska 
som en naturlig del hämtas in vid anställningstillfället och årligen vid utvecklingssamtalet.

Notera: Riktlinjer för bisysslor gäller all kommunal verksamhet. En fullständig 
dokumentation över förslag på framtidens riktlinjer vad avser bisysslor återfinns i sin helhet 
i sammankopplat styrdokument ”Riktlinjer vid hantering av bisyssla”  (KS2021/1070).

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Förvaltningens bedömning är att riktlinjer för bisyssla bidrar till kommunstyrelsen 
resultatmål, Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun. Detta genom att riktlinjerna 
skapar för anställda tydlighet samt en likvärdig bedömning. 
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Riktlinjer för bisyssla bidrar till Kommunfullmäktiges strategiska mål, medborgare och 
näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Detta genom att skapa en transparens 
och att anställda inte riskerar jäv och gör rättssäker bedömning i ärenden. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Förvaltningens bedömning är att riktlinjer för bisyssla bidrar till Agenda 2030, mål 16, 
fredliga och inkluderande samhälle. 

Det finns en genomgående nödvändighet att bygga/stärka effektiva, tillförlitliga och 
transparanta institutioner då detta bäddar för en öppen verksamhet där insyn, med undantag 
för sekretessbelagt material, i våra offentliga institutioner är en nödvändig del i ett 
demokratiskt samhälle. 

Detta är även i linje med Kommunallagen (KL 2017:725) där det vidhålls att Sveriges 
kommuners verksamhet bör vila på en grund av opartiskhet och transparens.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Föreslagna riktlinjer om bisyssla bedöms inte vara i kontrast mot kommunen handlingsplan 
för kränkande särbehandling, arbetsgivarpolicy eller hälso- och arbetsmiljöpolicy. Brott mot 
diskrimineringslagen bedöms det inte finnas risk för. Till exempel eventuella medlemskap i 
föreningar som kan vara privat känsliga påverkas inte, då det hör till privatlivet till, och 
kommer inte registreras. Ej heller bedöms att risk för att bryta mot GDPR. Arbetsgivare har 
rätt att registerna uppgifterna med stöd i lag av kollektivavtal (AB) och lag (LOA). 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Riktlinjerna bedöms positivt bidra till att skattebetalare och näringsliv och bidra till 
demokratiperspektiv och barnperspektivet. Detta genom att på fullgott sätt möjliggör att 
säkerställa att ärenden, beslut och rutiner handhas utan intressekonflikter.

Ekonomisk bedömning
För en effektiv hantering och av bisyssla behövs registrering ske digitalt. Idag kan 
förvaltningen registrera bisysslor digitalt men systemet behöver anpassas för att möta de 
förslagna riktlinjerna om bisyssla. Kostnaden för anpassningen bedöms uppgå till 15 000 
kronor, vilket ryms inom befintlig budgetram.

Uppföljning
Riktlinjerna bör granskas/revideras efter att kommunens partner Pwc gjort inventering av 
antalet anställa med bisysslor samt efter projektet där all information kring ansökan/beslut 
som rör bisysslor digitaliserats, då detta i en tid kommer vara nytt och obeprövat. Angående 
fotnot 2: Eftersom blanketter också kan vara digitala är språket ej ändrat, korrekt direktiv 
kommer finnas tillgängligt efter digitaliseringen är slutförd.
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Förslag till beslut
Riktlinjer för bisysslor antas enligt förslag. 

Haleh Lindqvist Ann-Charlott Backström
Kommundirektör Tf HR-chef

Expedieras till: Tf HR-chef 
(Ann-Charlott Backström)

För kännedom till: Förvaltningsledningen samt Kommunikationschef (Madeleine Nilsson)
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1. Inledning

I detta dokument kommer förslag på förändrade riktlinjer angående medarbetares bisysslor 
läggas fram. Hanteringen av blanketter för anmälan om bisyssla kommer genomgå en 
effektivisering genom att de digitaliseras. De nuvarande bisysslorna kommer även 
inventeras av extern partner enligt beslut (KS2021/1070-3). Detta är en del av beslut i 
enlighet med Kommunstyrelsens beredningsskrivelse (Dnr KS2021/1070-1) där det 
framkom att en översyn och förändring av rutiner kring frågan om bisysslor var 
nödvändig. Fokus i detta dokument kommer ligga på ansvaret för arbetstagare samt 
arbetsgivare men kommer även kort ta upp förslaget till förändring av 
delegationsordningen i frågan då tidigare direktiv (KS2019/0225-2, KS2019/0225-8) bör 
omformas.

Kungälvs kommun som arbetsgivare är allmänt sett positiv till bisysslor. Däremot kan 
kommunen som arbetsgivaren förbjuda bisysslor som kan anses skada arbetsgivarens 
förtroende, är hindrande för att utföra arbetsuppgifterna, eller kan anses konkurrera med 
kommunens verksamheter.

Riktlinjerna presenterade i detta dokument ämnar träda i kraft efter PWC är klar med sin 
inventering och det verksamhetsutvecklade projektet (omnämnt i Tjänsteskrivelse, 2021-11-26), 
där målet är att blanketter som avser bisysslor skall ifyllas och hanteras digitalt. Detta beräknas 
vara klart under 2022.

2. Relation till andra styrdokument

Detta styrdokument ämnar presentera uppdaterade riktlinjer för bisyssla och är ett supplement 
till tjänsteskrivelse (Dnr KS2021/1070-1) skriven av undertecknad samt HR-chef Ann-Charlott 
Backström 2021-11-25.

3. Syfte

Bedömningen har gjorts att det finns utrymme för ökad transparens och öppenhet angående 
hanteringen av bisysslor. Genom att centralisera hanteringen av bisysslor via högsta möjliga 
instans, i detta fall Kommundirektör i samverkan med jurist ökar tydligheten i frågan. 
Inventeringen av de befintliga bisysslorna är nödvändig då uppföljning är central för att 
upptäcka om det föreligger jäv eller andra oegentligheter. En digitalisering av anmälan för 
bisysslor leder till ökad tillgänglighet vilket också ökar kommunens transparens i frågan. 

4. Mål och viljeinriktning

Målsättningen för detta styrdokument är att få de nya riktlinjerna godkända så att hanteringen 
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av bisysslor kan fortgå i sin nya form. Genom att inventera graden av anställda med befintliga 
bisysslor får kommunen en bild av omfattningen av detta. Vi räknar med att antalet bisysslor 
har växt sedan PWCs revisionsrapport 2014 (KS2021/1071-1) då antalet var anställda med 
bisysslor var 468. Det verksamhetsutvecklande arbete som skall ske under 2022 där blanketterna 
för anmälan om bisysslor ämnar bli digitala kommer underlätta översynen av antalet anställda 
som arbetar har bisysslor. Det kommer även vara tydligare för arbetstagare och arbetsgivare att 
se om bisysslan är godkänd eller inte då detta kommer framgå tydligt. Vi räknar med att den 
digitala ansökningsblanketten kommer se annorlunda ut mot den tidigare pappersblanketten 
som utformades enligt, sedan 2019-12-31 ogiltiga, direktiv (KS1998/292, KS2016/2114-1). Hur 
den kommer vara utformad är oklart tills PWC är klar med sin inventering och påbörjat 
omformningen och ”digitaliseringen” av hanteringen kring bisysslor julen 2022.

5. Riktlinjer för hantering av bisysslor (senast uppdaterade 2021-11-25)

5.1 Bisysslor 

En bisyssla är en aktivitet som medarbetaren tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av 
sin anställning inom kommunen eller kommunalt bolag som inte kan hänföras till privatlivet. 
Det kan röra sig om att en medarbetare arbetar extra i annan anställning, utövar ett uppdrag 
eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även extra arbete för en annan 
verksamhet inom kommunkoncernen kan vara en bisyssla. Aktiviteter av olika slag som hör till 
privatlivet, såsom att utöva en hobby eller sköta sin och sin familjs egendom och privata 
angelägenheter, räknas inte som bisyssla.

5.2 Riktlinjer för hantering av ”Tillåtna” och ”Otillåtna” bisysslor

Bisysslor som alltid normalt är tillåtna är politiska förtroendeuppdrag, fackliga 
förtroendeuppdrag1,  samt ideella uppdrag. 

Otillåtna bisysslor för kommunens verksamhet är de som bedöms antigen vara 
förtroendeskadande-, arbetshindrande- eller konkurrerande bisysslor.

Bisysslor bedömda som förtroendeskadliga regleras via Lagen om offentlig anställning (LOA § 
7) och berör främst allmänhetens tillit till kommunen medan arbetshindrande och 
konkurrerande bisysslor regleras via Allmänna bestämmelser (AB) genom kollektivavtal och 
gäller förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Angående förtroendeskadliga bisysslor. I 7 § Lag om offentlig anställning (LOA) framgår att 
anställd hos kommuner, landsting och kommunalförbund inte får ha någon anställning eller 
något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans/hennes eller 
någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. 

1 Innefattar både lokala och centrala uppdrag.
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Allmänna Bestämmelser (AB) – Arbetsgivarens rätt att förbjuda bisysslor 

Angående arbetshindrande- eller konkurrerande bisysslor. I § 8 i Allmänna bestämmelser (AB) 
framgår att arbetsgivaren kan förbjuda bisyssla om arbetsgivaren finner att bisysslan kan 

a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna 

b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens 

För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, region eller kommunalförbund 
gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan 

c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren

5.3 Förtroendeskadande bisysslor
Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor handlar om allmänhetens tillit till kommunen och 
regleras i lagen om offentlig anställning. Enligt 7 § LOA får en anställd inte ha en bisyssla i 
form av en anställning, ett uppdrag eller en verksamhet som kan rubba förtroendet för den 
anställdes eller annan anställds opartiskhet i arbetet eller som kan skada kommunens anseende. 

Betydelsen av förbudet är att kommunens medarbetare inte får ha bisysslor som medför risk för 
att jävsituationer eller förtroendeskada kan uppkomma. Risken för förtroendeskada ökar om 
bisysslan är omfattande, om uppgifterna är kvalificerade och berör verksamhetens arbetsområde 
eller ger betydande ekonomisk ersättning. Risken för förtroendeskada blir också större om 
arbetsuppgifterna i huvudanställningen kräver särskilt orubbat förtroende, vilket är fallet om 
anställda har ledande positioner eller ansvar för kvalificerad handläggning, upphandling, tillsyn 
eller annan myndighetsutövande verksamhet. 

Ett exempel som kan utgöra en förtroendeskadlig bisyssla är om en handläggare som är delaktig 
i kommunens markanvisningar samtidigt har uppdrag inom ett fastighetsbolag eller annan 
potentiell markexploatör i kommunen. 

5.4 Arbetshindrande bisysslor
Förbudet mot arbetshindrande bisysslor handlar om förhållandet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren och regleras i kollektivavtal (AB). Förbudet ska motverka att medarbetare på 
grund av bisyssla missköter sitt arbete. Det är arbetsledningens ansvar att se till att de anställda 
fullt ut ägnar sig åt sitt arbete på arbetstid och att bisysslor sköts på fritiden och inte på annat 
sätt inverkar hindrande på arbetsuppgifterna inom huvudanställningen. Arbetsgivaren har rätt 
att stoppa arbetshindrande bisysslor. Omfattande arbetshindrande bisysslor, som inte 
förhindras, kan även medföra risk för förtroendeskada. 

Ett exempel på en arbetshindrande bisyssla är om en medarbetare som arbetar dagtid måndag 
till fredag inom sin ordinarie anställning, utöver detta tar natt- eller helgarbetspass i en annan 
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anställning och detta får till följd att medarbetaren inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter i 
huvudanställningen på ett önskvärt sätt.

5.5 Konkurrerande bisysslor
Förbudet mot konkurrerande bisysslor gäller förhållandet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren och regleras i kollektivavtal (AB). Förbudet gäller endast vid verksamheter som 
bedriver affärs- eller uppdragsverksamhet och ska motverka att arbetsgivaren möter konkurrens 
från sina anställda. Kommunen bedriver inte någon affärsverksamhet men däremot bedrivs viss 
uppdragsverksamhet. Uppdragsverksamhet innebär avgiftsfinansierade tjänster som kan 
beställas från kommunen, men som inte är myndighetsutövning. En anställd vid kommunen 
får inte ha uppdrag eller själv driva verksamhet inom områden där kommunen har 
uppdragsverksamhet. Konkurrensbisysslor kan även medföra risk för förtroendeskada. Förbudet 
gäller dock inte om arbetsgivaren medger bisysslan. 

Ett exempel på en konkurrerande bisyssla kan vara om en medarbetare har som ordinarie 
arbetsuppgift att ta fram kartunderlag efter beställningar (som inte är myndighetsutövning) och 
på sin fritid driver en egen verksamhet med försäljning av liknande karttjänster.

5.6 Medarbetarens ansvar

Medarbetaren är skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren och lämna de 
uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma bisysslan. Informationen ska bland 
annat innehålla huvudman för bisysslan, omfattning, varaktighet och kontaktuppgifter. Utifrån 
inlämnade uppgifter prövar arbetsgivaren om bisysslan är förenlig med medarbetarens uppdrag. 
En medarbetare som avsiktligt underlåter att anmäla en pågående eller förestående bisyssla till 
arbetsgivaren kan bli föremål för disciplinära åtgärder.

För anställda i offentlig förvaltning kan även förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller 
ideella organisationer räknas som bisyssla, då utifrån reglerna i LOA. Medarbetare är skyldiga 
att, utifrån information från arbetsgivaren om förtroendeskadlig bisyssla, lämna uppgift om 
sådana uppdrag till arbetsgivaren för bedömning.

5.7. Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ska fråga om bisyssla i samband med anställning av nya medarbetare, samt vid 
årliga utvecklingssamtal. Arbetsgivaren ska också senast vid introduktionen informera nya 
medarbetare om skyldigheten att anmäla bisyssla och vilka uppgifter som arbetsgivaren behöver 
för att kunna bedöma bisysslan. Arbetsgivaren ska därefter kontinuerligt, men minst en gång 
per år i samband med APT informera om skyldigheten att anmäla bisyssla.

När det gäller bedömning av förtroendeskadlighet ska arbetsgivaren särskilt informera om vilka 
förhållanden som kan göra att en bisyssla anses förtroendeskadlig. 
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5.8 Arbetsgivarens kontroll av bisysslor

Arbetsgivaren kan kontrollera förekomst av bisysslor genom kommunens och bolagens 
personalregister, leverantörsregister, leverantörsreskontran, Bolagsverkets handels- och 
föreningsregister och aktiebolagsregister samt Skatteverket.

5.9. Redovisning, bedömning och beslut om bisyssla

5.10 Redovisning av bisyssla

Medarbetare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter som behövs för 
bedömning av bisysslan. I kommunen ska samtliga medarbetare informeras om bisysslor av sin 
närmaste chef samt i personalhandboken. Dessutom ska medarbetare fylla i digital blankett 
avsedda bisysslor i systemet WinLas där de också skall lagras. I blanketten anger de om de har 
någon bisyssla. Angående förtroendeuppdrag inom politiska och fackliga organisationer är 
grundhållning att medarbetare i redovisning av bisyssla inte ska ange vilket parti eller vilken 
facklig organisation uppdraget är inom. Medarbetare som har förtroendeuppdrag inom andra 
ideella organisationer behöver inte redovisa vilken organisation det gäller. Om arbetsgivaren 
anser sig behöva fler uppgifter för att kunna bedöma bisysslan, ska medarbetaren även lämna 
dessa uppgifter.

Efter att medarbetaren har blivit informerad om bisysslor och fyllt i avsedd blankett är det 
löpande medarbetarens eget ansvar att rapportera till sin närmaste chef ifall medarbetaren har 
åtagit sig en ny bisyssla som tidigare inte har redovisats, eller om en tidigare redovisad bisyssla 
inte längre är aktuell. Medarbetaren har alltid ett eget ansvar att inte utöva otillåtna bisysslor.

5.11 Bedömning och beslut om bisyssla

När medarbetaren har fyllt i den digitala blanketten för redovisning av bisyssla görs en 
bedömning utifrån lag och avtal av juridisk kompetent tjänsteperson. Om en bisyssla har 
redovisats och bedömts utan att beslut har fattats om att förbjuda bisysslan, ska bisysslan anses 
som tillåten. Bisysslor kan alltid bedömas på nytt ifall det anses att det är befogat med en ny 
bedömning. Medarbetaren har rätt att få besked om huruvida en redovisad bisyssla är tillåten 
eller otillåten.

Bedöms en bisyssla vara förtroendeskadande, arbetshindrande eller konkurrerande, kan 
arbetsgivaren besluta att bisysslan ska upphöra. När det gäller förtroendeskadliga bisysslor går 7 
§ LOA längre än AB och säger att arbetsgivaren inte bara kan, utan skall förbjuda sådana 
bisysslor. Beslut om förbud av bisyssla, fattas av sektorchef, alternativt av kommundirektör eller 
kommunstyrelsens ordförande (se kommunstyrelsens delegationsordning). Beslut om förbud av 
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bisyssla som berör medarbetare inom kommunalt bolag, fattas av respektive bolags VD eller 
styrelseordförande.

Före arbetsgivaren fattar beslut om förbud mot arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla 
(grundat på 8 § AB), föreligger förhandlingsskyldighet gentemot kollektivavtalsbärande facklig 
organisation, enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL). Förhandlingsskyldighet föreligger inte 
om det gäller ett beslut om förbud av förtroendeskadlig bisyssla (LOA § 42). 

Beslut om att förbjuda en bisyssla lämnas skriftligen till medarbetaren och ska innehålla en 
motivering. 

Om information om medarbetares bisysslor begärs ut som allmän handling ska en 
sekretessprövning göras, eftersom information om vissa bisysslor kan betecknas som känsliga 
personuppgifter. Främst är det information om bisysslor i form av politiska, fackliga eller 
ideella förtroendeuppdrag som kan anses vara känsliga uppgifter.

5.12 Överprövning

Enligt 8 § AB måste inte arbetsgivaren förbjuda arbetshindrande eller konkurrerande bisysslor, 
utan kan göra det utifrån sin bedömning. Arbetsgivaren har därför fri prövningsrätt, vilket 
innebär att arbetsgivaren har ensidig rätt att bedöma om en bisyssla är arbetshindrande eller 
konkurrerande och om den ska tillåtas eller ej, såvida bedömningen inte är godtycklig eller 
otillbörlig. Arbetsgivarens beslut att förbjuda en bisyssla, grundat på 8 § AB, kan överprövas i 
enlighet med reglerna i lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister. I sådana fall handlar den 
rättsliga prövningen uteslutande om huruvida arbetsgivaren har använt sin fria prövningsrätt 
korrekt eller på ett godtyckligt eller annat otillbörligt sätt.

Vid beslut om förbud mot förtroendeskadande bisyssla, grundat på 7 § LOA, föreligger ingen 
fri prövningsrätt, utan arbetsgivaren är enligt lagen tvungen att förbjuda förtroendeskadande 
bisysslor. Sådana beslut kan bestridas genom att arbetstagaren själv eller genom den fackliga 
organisation som företräder arbetstagaren, yrkar att beslut upphävs. Rättsliga prövningar av 
tillämpningen av LOA handläggs enligt reglerna i lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister, 
med Arbetsdomstolen som slutinstans (se 37 § LOA). Enligt 38 § LOA kan domstol i väntan på 
att avgörandet vinner laga kraft, bestämma att beslutet om bisysslan tillsvidare inte ska gälla.

5.13 Påföljder

Om en medarbetare, i strid med arbetsgivarens beslut om förbud mot bisyssla, åtar sig eller 
fortsätter med bisysslan, kan medarbetaren drabbas av sedvanliga arbetsrättsliga påföljder såsom 
disciplinpåföljd eller i allvarliga fall uppsägning, under förutsättning att bisysslan verkligen 
strider mot 7 § LOA eller 8 § AB.
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Om medarbetare vägrar att lämna uppgifter om bisysslor när det begärs eller lämnar felaktiga 
eller ofullständiga uppgifter, betraktas detta som ett brott mot skyldigheterna i anställningen. 
Även i sådana fall kan arbetsgivaren vidta sedvanliga arbetsrättsliga åtgärder, såsom 
disciplinpåföljd eller uppsägning.

Om arbetsgivaren i sin bedömning av bisyssla, utifrån 8 § AB, anses ha brutit mot avtalet på så 
sätt att den fria prövningsrätten utnyttjats på ett godtyckligt eller otillbörligt sätt, kan 
arbetstagaren i en arbetstvist rikta skadeståndskrav mot arbetsgivaren (54 § MBL).

5.14 Uppföljning av bisysslor

Arbetsgivaren ska känna till bisysslor som medarbetaren har. Uppgifter om bisysslor ska som 
en naturlig del hämtas in vid anställningstillfället och årligen vid utvecklingssamtalet. 
Medarbetaren ska fylla i eller förnya ”Anmälan av bisyssla” årligen i personalsystemet samband 
med utvecklingssamtal. Närmaste chef tillsammans med medarbetare ansvarar för att detta sker. 

6. Bisysslor och kommunens externa verksamhet

De nya riktlinjerna för bisysslor gäller all kommunal verksamhet: kommunala bolag helägda 
inom kommunkoncernen likväl deras dotterbolag och deras dotter-dotter bolag samt stiftelser 
kopplade till kommunal verksamhet. Detta är extra viktigt på grund av att kommunens arbete 
inte enbart sker inom kommunhusets väggar och att de regler som gäller anställda direkt inom 
kommunen måste appliceras på hela verksamheten. Detta ökar transparens och öppenhet i 
enlighet med både mål 16 i Agenda 2013 och Kommunallagen (KL 2017:725) och är särskilt 
viktigt för att kunna identifiera bisysslor som kan vara förtroendeskadande.

7. Uppföljning
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Handläggarens namn
Åsa Berglie 

12/8/2021

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

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

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

2. Tilldelningsbeslutet undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling och 
kommundirektör

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

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D) i Nordtag via markanvisningstävling alternativt anbudsförfarande. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Gruppbostad Vendergatan (inhyrd från Kungälvsbostäder). Total årshyra:  1 463 771 



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

10(11)

Kostnad per m2= Ca 2750 (ink internt påslag)

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

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

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

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

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

2. Tilldelningsbeslutet undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling 
och kommundirektör

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

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

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

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

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

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

myndighet

Expedieras till: 
Stin

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

 Skyddskod : Allmän handling - skyddad enligt sekretess 

 Paragraf : 19 kap 3 §
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 Skyddskod : Allmän handling - skyddad enligt sekretess 

 Paragraf : 19 kap 3 §
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Handläggarens namn
Karin Ek Thorbjörnsson 

12/8/2021

Svar på motion från Vänsterpartiet om härskartekniker (Dnr KS2021/1487-
1)
Sammanfattning
Den 4 mars 2021 inkom en motion till kommunfullmäktige från Vänsterpartiet om 
härskartekniker. I motionen framgår att Vänsterpartiet internt arbetar för att synliggöra och 
motverka härskartekniker, och vidare föreslår motionären att samtliga förtroendevalda i 
Kungälvs kommun ska få en utbildning i hur man bemöter härskartekniker om man utsätts. 

Förvaltningen har inte den kompetens som krävs för att hålla en utbildning i 
härskartekniker, och det saknas avsatta medel i verksamhetens budget för utbildning av 
förtroendevalda. Utbildning i härskartekniker bör i stället, om behov och efterfrågan finns 
ske i respektive partigrupper, och ansökas om hos kommunfullmäktige som har avsatta 
medel för utbildning av förtroendevalda. 

Motionen anses besvarad.

Juridisk bedömning 
Föreslagen åtgärd är i enlighet med kommunallagen, och ingen fördjupad juridisk 
bedömning är nödvändig.

Bakgrund
Den 4 mars 2021 inkom en motion till kommunfullmäktige från Vänsterpartiet om 
härskartekniker. I motionen framgår att Vänsterpartiet internt arbetar för att synliggöra och 
hantera härskartekniker. Motionären menar att härskartekniker inte är ett nytt fenomen i 
politiska sammanhang, och att det förekommit bland framträdande förtroendevalda i 
Sverige. Motionären föreslår därför att samtliga förtroendevalda i Kungälvs kommun ska få 
en utbildning i härskartekniker och hur man bemöter dessa om man utsätts.

Vid omvärldsbevakning för motionssvaret har andra kommuner i Göteborgsregionen 
tillfrågats om liknande utbildning genomförts för förtroendevalda. Göteborgs stad uppger 
att de inte genomfört någon liknande utbildning, men att ett eventuellt genomförande har 
diskuterats. I Göteborgs stad ges dock en grundutbildning för förtroendevalda vid starten av 
varje ny mandatperiod, där ämnet berörs genom att man lyfter aspekter av den sociala 
sammanträdeskulturen. När det gäller övriga kommuner uppger Partille, Kungsbacka, Tjörn 
samt Mölndal att de inte haft någon utbildning i härskartekniker för de förtroendevalda. 

Externa utbildningsinsatser kan ges genom fackliga förbund, studieförbund och privata 
aktörer på marknaden. Exempelvis har ABF Stockholm under flera år tillhandahållit en 
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utbildning i härskartekniker och jämställdhet, och har främst varit riktad till fackliga 
representanter.
De utbildningar som arrangeras av studie, - och fackförbund ges huvudsakligen i 
föreläsningsform och med ett begränsat antal platser, men ibland även digitalt. De utgår ofta 
från ett jämställdhets, - och mångfaldsperspektiv. 

Sammantaget är utbudet på denna typ av utbildningar i dagsläget begränsat i Västra 
Götalandsregionen; det finns ett fåtal som ges men i liten omfattning. De föreläsningar och 
utbildningar som finns är inte specifikt riktade åt förtroendevalda och den kontext som 
förtroendevalda verkar i.

Verksamhetens bedömning
En utbildning som behandlar härskartekniker kan å ena sidan ses som relevant då det berör 
retorik och retoriska verktyg, vilket är förenligt med förtroendevaldas politiska utövande. 
Det kan därtill finnas ett värde i att få fördjupad kunskap och kommunikativa verktyg i 
proaktivt syfte, vilket en utbildning potentiellt skulle kunna ge. Å andra sidan framgår det 
inte i motionen om efterfrågan är utbredd specifikt bland Kungälvs kommuns 
förtroendevalda, och inte heller om det förekommer ett behov av kunskapen. 

Förvaltningen saknar tillräcklig kompetens inom området och man behöver därför vända sig 
till externa resurser. De externa alternativ till utbildning i härskartekniker som beskrivs i 
föregående avsnitt är mer lämpliga att genomföra i mindre skala. Om behovet och 
efterfrågan är utbredd bland partigrupperna bör utbildning i stället ske inom 
partigrupperna. 

Verksamheten bedömer att motionen anses besvarad.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Förslaget bedöms inte ha påverkan på dessa mål.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Förslaget bedöms ha möjlig koppling till delmål 8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och 
främja trygg och säker arbetsmiljö för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förslaget bedöms inte ha påverkan eller koppling till politiska styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Förslaget bedöms inte ha påverkan på medborgar- och brukarperspektivet.

Ekonomisk bedömning
I förvaltningens budget finns inte avsatta medel för utbildning av förtroendevalda. 
Utbildningar för förtroendevalda belastar kommunfullmäktiges budget, som har avsatta 
medel för detta ändamål. 

Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.



15 Svar på motion från Vänsterpartiet om härskartekniker - KS2021/1487-1 Svar på motion från Vänsterpartiet om härskartekniker : Svar på motion från Vänsterpartiet om härskartekniker

3(3)

Erik Lindskog Haleh Lindqvist
administrativ chef kommundirektör

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Motion om att synliggöra härskartekniker inom politiken i Kungälvs kommun. 

Inom vänsterpartiet jobbar vi aktivt med att synliggöra härskartekniker och hur man bemöter personer 

som använder sig av härskartekniker. Detta är inget nytt inom politiken i Sverige och det finns kända 

politiker som har använt sig av härskartekniker för att gynna sig själv och missgynna sina 

motståndare både inom sitt eget parti och mot andra partier. Vänsterpartiet har under denna 

mandatperiod saknat att detta inte har diskuterats. Då vi politiker ofta har olika åsikter behöver vi 

kunna bemöta varandra sakligt och med respekt. Vänsterpartiet vill att alla förtroendevalda i Kungälvs 

kommun ska få en utbildning om härskartekniker och hur man bemöter dem.  

 

Här följer en lista över olika härskartekniker  

Osynliggörande- Att tysta eller marginalisera oppositionella genom att ignorera dem. 

Förlöjligande- Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och 

oviktig. 

Undanhållande av information- Att utestänga någon eller marginalisera vederbörandes roll genom 

att undanhålla väsentlig information. 

Dubbelbestraffning- Att ställa någon inför ett val, och utsätta vederbörande för nedvärdering och 

bestraffning, oavsett vilket val vederbörande gör. 

Påförande av skuld och skam- Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att 

något som någon utsätts för är dennes eget fel. 

Objektifiering- Att kommentera eller diskutera ens utseende i irrelevanta sammanhang. 

Våld eller hot om våld- Att utnyttja sin fysiska eller psykiska styrka mot någon för att få sin vilja 

igenom, eller att påpeka att den möjligheten finns. 

 
 
Vänsterpartiet vill att:  
 
Att alla förtroendevalda politiker inom Kungälvs kommun ska få en utbildning om härskartekniker och 
hur man bemöter härskartekniker. Utbildningen ska vara genomförd senast 20211231.  

 

 
Erik Andreasson Gruppledare Vänsterpartiet Kungälv 
20210304 
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Kristina Olsson 

12/8/2021

Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2022 (Dnr KS2021/2053-1)
Sammanfattning
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller 
som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen grundar sig på 
Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. Fram till och med 2011 
fördelade Socialstyrelsen riksnormen i delposter som då var lika över riket. Sedan 2012 är det 
upp till varje kommun att själv fördela totalbeloppet i riksnormen i de olika delposter som 
framgår av socialtjänstförordningen (2001:937). Denna fördelning ska beslutas om årligen. 

I riksnormen 2022 har normens samtliga poster räknats upp med 1,6 procent jämfört med 
riksnormen för 2021. 

Förvaltningen har, efter att ha stämt av med andra kommuner inom Göteborgsregionen 
(GR) tagit fram ett förslag till beslut om fördelningen av riksnormen som syftar till att få så 
likvärdig fördelning som möjligt inom GR. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta denna 
fördelning inför 2022. 

Juridisk bedömning 
Förslaget har tagits fram i linje med gällande lagstiftning. Riksnormen inom 
försörjningsstödet regleras genom socialtjänstlagen (2001:453) och socialtjänstförordningen 
(2001:937).

Bakgrund
Det ekonomiska biståndet som regleras i 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen består av två delar: 

1) försörjningsstöd och 

2) livsföringen i övrigt. 

Försörjningsstödet som ska tillgodose hushållens mer regelbundna utgifter per månad består 
även den av två delar. Den första delen är riksnorm som beslutas årligen av regeringen och 
den andra delen är fem kostnadsposter utanför riksnormen. 

Riksnormen innehåller kostnader som är någorlunda lika för alla i samhället och gäller för 
hela landet. Riksnormen ska täcka kostnader för följande.

 Livsmedel
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 Kläder och skor

 Fritid och lek

 Hygien

 Barn- och ungdomsförsäkring

 Förbrukningsvaror 

 Dagstidning och telefon.

Riksnormen för ett hushåll är den sammantagna summan av de personliga kostnaderna för 
samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållshållskostnaderna per månad.

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller 
som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett hushåll utgör 
summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de 
gemensamma hushållskostnaderna. 

Det vanligaste är att de hushåll som uppbär försörjningsstöd erhåller bistånd i nivå med 
riksnormen. Det är endast i undantagsfall som det kan finnas skäl att ge ett bistånd utöver 
norm. Fördelningen av riksnormen på behovsposterna är synnerligen viktig vid löpande 
handläggning och bedömning av rätten till bistånd. Exempelvis används dessa vid beräkning 
av fickpengar för personer på institution och vid bedömning av matpengar i enlighet med 
kommunens yttersta ansvar.

Konsumentverkets pris- och konsumtionsundersökningar utgör underlag för regeringens 
årliga omräkning av riksnormen för försörjningsstödet. I riksnormen för 2022 har normens 
samtliga poster räknats upp med 1,6 procent jämfört med riksnorm 2021. 

Riksnormen ska fördelas i behovsposterna livsmedel, kläder/skor, lek/fritid, hygien, barn- 
och ungdomsförsäkring. De gemensamma hushållskostnaderna ska fördelas i delposterna 
förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon. Det är upp till varje kommun att 
självständigt avgöra hur totalsumman per kategori skall fördelas på ovanstående 
behovsposter.

Den fördelning som Kungälvs kommun föreslås besluta om följer i stort fördelningen som 
gjorts av andra kommuner inom GR.

Verksamhetens bedömning
Riksnormen för försörjningsstöd 2022 är beslutad och förvaltningen har tagit fram förslag 
på hur delposterna ska fördelas. Förslaget som sådant avser fördelning av delposterna och 
mot den bakgrunden är bedömningen att det inte finns negativa konsekvenserna av den 
föreslagna fördelningen. En beslutad fördelning av riksnormen är en förutsättning för att 
kunna säkerställa rättssäkerheten och likabehandlingsprincipen för medborgarna som har 
behov av försörjningsstöd.

Emellertid bör det beaktas att den höjning på 1,6 % som regeringen beslutat om kan ha en 
direkt påverkan på verksamhetens framtida kostnader vilket också behöver tas hänsyn till 
utifrån ett budgetperspektiv.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
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Kommunstyrelsens resultatmål utgår från kommunfullmäktiges strategiska mål. 
Förvaltningen bedömer att den förslagna fördelningen av regeringens riksnorm är i enlighet 
med kommunstyrelsens resultatmål Kostnader för försörjningsstöd i nivå med tidigare år.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Fördelningen av riksnormen på behovsposterna är synnerligen viktig vid löpande 
handläggning och bedömning av rätten till bistånd. Socialstyrelsen lyfter i sin handbok för 
ekonomiskt bistånd fram att socialtjänsten har en viktig roll när det gäller Sveriges 
genomförande av agenda 2030. De lyfter fram mål 1 om att avskaffa fattigdom, mål 5 om att 
uppnå jämställdhet och mål 10 om minskad jämlikhet. 

En beslutad fördelning av riksnormen är en förutsättning för att kunna säkerställa 
rättssäkerheten och likabehandlingsprincipen för medborgarna som har behov av 
försörjningsstöd. Mot den bakgrunden är det särskilt mål 10 som är relevant. Mål 10 
Minskad ojämlikhet är grunden för ett hållbart samhälle en rättvis fördelning av resurser 
och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Det jämlika samhället 
bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter. Jämlikhet ses minska risken 
för konflikter och främjar alla människors möjligheter att delta i och påverka hur samhället 
utvecklas. Tre av delmålen som är kopplade till mål 10 kan betonas i sammanhanget. 10.2 
Främja social, ekonomisk och politisk inkludering, 10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla 
och utrota diskriminering och 10.4 Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar 
jämlikhet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Föreslagen fördelning av riksnorm 2022 kompletterar Riktlinje för ekonomiskt bistånd i 
Kungälvs kommun 2019.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Av förarbetena (prop. 1979/80:1) till socialtjänstlagen framgår att bistånd i form av en 
basbeloppsknuten bruttonorm skulle tillförsäkra enskilda i behov av bistånd en skälig 
levnadsstandard. Vidare framhölls att vad som avses som skälig levnadsnivå inte kan 
fastställas en gång för alla utan måste bedömas med utgångspunkt i den tid och de 
förhållanden under vilka hjälpbehövande lever. Bedömningen behöver i stort anpassas efter 
den allmänna standardutvecklingen i samhället eller med andra ord till vad människor i 
allmänhet kan kosta på sig. Förarbetena betonar vikten av politiska beslut avseende 
förbättringar av försörjningsstödets standard (i form av höjda procentsatser av basbeloppet 
för försörjningsstödet) då allmänna standardförbättringar för stora grupper i samhället även 
behöver komma de ekonomiskt hjälpbehövande till del.

Höjningen av riksnormen innebär mot den bakgrunden att alla målgrupper, inklusive 
barnen, får ett större belopp att förfoga över för sina personliga och hushållsgemensamma 
kostnader vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd.

Ekonomisk bedömning
Riksnormen för försörjningsstöd är redan beslutad av regeringen och kostnaderna är 
därigenom inte möjliga för kommunen att påverka i sin helhet. Den beslutade årliga 
höjningen (för 2022: 1,6 %) innebär att kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd kan 
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komma att öka, beroende på hur många hushåll som ansöker om och har rätt till bistånd 
under kommande år. Denna kostnadsökning behöver beaktas utifrån ett budgetperspektiv. 

Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen

Fördelningen av riksnormens delposter för år 2022 antas i enlighet med 
förvaltningens förslag och gäller från och med 1 januari 2022.

Haleh Lindqvist Lena Arnfelt
Kommundirektör Sektorchef

Expedieras till: 
Enhetschef stöd och 
försörjning

För kännedom till:
Verksamhetschef 
myndighet
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Riksnorm från och med 1 januari 2022 

Personliga 
kostnader 

0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år Ensamstående Sammanboende 

Livsmedel 842 970 1030 1232 1406 1636 1921 1938 1847 3140 

Livsmedel utan 
lunch 5 dgr/v 

712 770 850 962       

Kläder/Skor 428 542 565 582 685 737 790 785 634 1225 

Fritid/Lek 272 365 385 488 797 935 1000 1010 468 944 

Hygien 605 530 157 105 124 199 255 263 261 491 

Barn- och 
ungdomsförsäkring 

73 73 73 73 72 
 

73 74 74   

           

SUMMA           

Totalt 2 220 2 480 2210 2480 3110 3580 4040 4070 3210 5800 

Totalt utan lunch 2 090 2 280 2030 2210       

 

Gemensamma 
hushållskostnader 

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 

Förbrukningsvaror 145 160 275 310 360 430 450 

Dagstidning/telefon 895 990 1175 1330 1530 1710 1860 

        

SUMMA 1040 1150 1450 1640 1890 2140 2310 

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll mer fler än sju personer lägger man till 170 kr för varje ytterligare medlem. Det 

motsvarar skillnaden mellan hushåll med sex respektive sju personer. 



17 Revidering - Instruktion till kommundirektören -   :

Denna behandling '17 Revidering - Instruktion till kommundirektören' har inget tjänsteutlåtande.
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ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 070-3520101 

FAX 0303-132 17  

E-POST kommunstyrelsen@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

 KOMMUNSTYRELSEN 
  

Ordförandebeslut kommunstyrelsen 2021-12-08 
 
Komplettering till instruktion för kommundirektören 
I januari 2018 fattade Kommunstyrelsen beslut om instruktion för kommundirektören. Med anledning av att 
Kommunfullmäktige den 11 november 2021 fattade beslut (KF§163) om att bilda en bolagskoncern med 
kommunens helägda bolag den 1 december 2021, med Aktiebolaget Kongahälla som moderbolag, behöver 
kommundirektörens instruktion revideras.  
 
Det övergripande syftet med ett moderbolag och koncernbildande 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. Bolaget skall ledas av en styrelse och styrelsen 
har att utse VD.  
 
Kommunstyrelsen ser nytta av personunion mellan VD och roll som kommundirektör. Detta utifrån att 
kommunstyrelsens instruktion till kommunens högste tjänsteperson, direkt underställd kommunstyrelsen, redan 
omfattar uppdraget ledning, styrning, utveckling och uppföljning av den kommunala verksamheten. Det innebär 
ett övergripande ansvar för verkställighet och resultat av de beslut som fattas i kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. I den gällande instruktionen för kommundirektör återfinns olika huvudarbetsuppgifter, 
varav en central huvudarbetsuppgift är att:  
Samordna och utveckla Kungälvs kommun 
Kommundirektören ansvarar för att utveckla Kungälvs kommuns hela organisation till en modern, effektiv och 
professionell kommun för medborgarnas bästa. Kommundirektören verkar för att utveckla kommunens 
ledningsfunktion samt ansvarar för kommunens processer med statliga och regionala aktörer, och näringsliv.   
 
Med anledning av bildandet av koncernbolaget Kongahälla AB behöver kommunstyrelsens instruktion till 
kommundirektör kompletteras med ett tillägg under huvudarbetsuppgiften att Samordna och utveckla Kungälvs 
kommun, med följande text: Inom ramen för denna huvudarbetsuppgift kan kommundirektörens uppdrag också 
omfatta rollen som VD i kommunala bolag och/eller styrelseledamot.    
 
Ordförandebeslut: 

• Kommundirektörens instruktion kompletteras med tillägg under huvudarbetsuppgiften att Samordna och 
utveckla Kungälvs kommun, med texten: ”Inom ramen för denna huvudarbetsuppgift kan 
kommundirektörens uppdrag också omfatta rollen som VD i kommunala bolag och/eller 
styrelseledamot.” 

 

• Ordförandebeslutet skall redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2021 och 
gäller under förutsättning att kommunstyrelse vid detta tillfälle inte väljer att besluta på annat sätt.  

 
Miguel Odhner  
Kommunstyrelsens ordförande  
_____________________________ 
KUNGÄLVS KOMMUN 
Stadshuset 
Mobil: 070 352 01 01  
E-post: miguel.odhner@kungalv.se  
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Tony Övringe 

12/8/2021

Svar Remiss Beredskapsplan för civilt försvar, länsstyrelsen (Dnr 
KS2021/1583–4)
Sammanfattning
Kommunen har fått möjlighet att yttra sig gällande länsstyrelsen Västra Götalands 
Beredskapsplan för Civilt försvar.

Länsstyrelsens beredskapsplan för civilt försvar tas fram för att utgöra ett stöd för 
kommunerna inom länet i deras planläggning av det civila försvaret inom respektive 
geografiska ansvarsområde.
Genom remissen önskar länsstyrelsen svar på följande frågor.

  Är syfte och mål med Plan för civilt försvar tydligt – om inte ge konkret förslag på 
vad som behöver förtydligas.

 Är innehållet förståeligt – om inte vad behöver förtydligas och ge konkret förslag.
 Bör något läggas till?
 Bör något tas bort?

Förvaltningen har noggrant läst igenom materialet och finner att det kommer utgöra ett bra 
stöd i kommunens fortsatta arbete med att bygga upp det civila försvaret inom det 

geografiska ansvarsområdet.

Beredskapsplanen består i en ett huvuddokument och bilagor. Huvuddokumentet utgör till 
den absolut största delen av militära hotbildsbedömningar och tänkbara scenarion. Främst 
bilagorna kommer att vara till stort stöd för kommunen i det fortsatta arbetet.

Förvaltningen anser syfte och mål med Plan för civilt försvar vara tydligt och har inget att 
erinra. Förvaltningen bedömer också innehållet som förståeligt och ser inget behov av att 
lägga till eller ta bort. Bedömningen har gjorts av säkerhetsavdelningen, 
beredskapssamordnare. Representanter från räddningstjänsten (Borf) och sektor Bildning 

och lärande har också tagit del av materialet.
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Juridisk bedömning 
Överenskommelsen mellan staten, företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) reglerar ersättning och 
uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med Civilt försvar under 
perioden 2019–2022.
Överenskommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2013 mellan MSB och SKL. 
Denna justerade överenskommelse ersätter det tidigare avtalet från och med 1 januari 2019.

Regioner, länsstyrelserna, Socialstyrelsen, Trafikverket och MSB ska inom ramen för 
överenskommelsen arbeta tillsammans för att öka samhällets robusthet och beredskap. En 
god beredskapsutveckling ska bygga på ett kontinuerligt och nära samarbete mellan staten, 
SKL samt regionerna. Uppgifterna utgår från: 
 lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
 förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)
 säkerhetsskyddslagen (1996:627) och den kommande säkerhetsskyddslagen (2018:585)
 
Länsstyrelsens beredskapsplan för Civilt försvar utgör en vägledning för kommunens arbete 
och således också en samverkan och stöd enligt överenskommelsen.

Bakgrund
Det civila försvaret är en del av totalförsvaret (militära- och civila försvaret) och har sin 
utgångspunkt i samhällets krisberedskapsarbete. Civilt försvar omfattar hela samhället med 

all den verksamhet som måste fungera under höjd beredskap. Såväl stat som kommun och 
regioner jobbar med att bygga upp det civila försvaret och utgångspunkten för 

kommunernas arbete är överenskommelse mellan SKR och MSB om kommunernas arbete 
med civilt försvar 

I kommuners arbete med uppbyggnad av det civila försvaret ingår prioriterade områden 
som säkerhetsskydd, krigsorganisation och krigsplacering. 

Som ett stöd för kommunerna i arbetet med att bygga upp ett civilt försvar och 
krigsorganisation så jobbar Länsstyrelsen Västra Götaland med att ta fram en 
beredskapsplan för civilt försvar. Planen syftar till att vara vägledande och stödjande för 
kommunerna i deras planläggning. Den ska även vara ett stöd för myndigheter med 
anknytning till länet.
Utkast till Beredskapsplanen har nu skickats ut till berörda inom länet för möjlighet att 

yttra sig, och lämna synpunkter på planen.

Länsstyrelsen ger Kommunen möjlighet att svara på följande frågeställningar

 Är syfte och mål med Plan för civilt försvar tydligt – om inte ge konkret förslag på 
vad som behöver förtydligas.

 Är innehållet förståeligt – om inte vad behöver förtydligas och ge konkret förslag.
 Bör något läggas till?
 Bör något tas bort?
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Verksamhetens bedömning
Kungälvs kommun har påbörjat arbetet med att stärka det civila försvaret inom det 
geografiska ansvarsområdet såväl genom säkerhetsskyddsanalys som säkerhetsskyddsplan, 
men också genom att se över kommunens ansvar vid höjd beredskap, krigsorganisation och 
krigsplanering. Detta arbete pågår och skall dokumenteras och planeras för att utgöra en 
beredskapsplan för åtgärder vid höjd beredskap.
Länsstyrelsens beredskapsplan för civilt försvar som nu är ute på remiss kommer att utgöra 
ett bra stöd för kommunens arbete med att bygga upp det civila försvaret. Arbetet är 
grannlaga och kommer vara utmanande då det rör stora delar av samhällsfunktionerna inom 
kommunens ansvarsområde.

Länsstyrelsens Beredskapsplan för Civilt försvar bygger på ett huvuddokument och 
tillhörande bilagor. Huvuddokumentet handlar mycket om hotbilden mot landet och 
regionen samt FOI:s scenarion. Bilagorna som behandlar mer specifika frågor som ledning 
och kommunikation, Skyddsrum, utrymning och inkvartering mm

Bedömningen är att beredskapsplanen kommer att utgöra ett bra stöd för kommunens 
fortsatta arbete med att bygga upp en krigsorganisation inom det civila försvaret.

Bedömningen är att planens syfte och mål är tydligt och verksamheten har därför inget att 
erinra. Vidare så bedöms innehållet vara förståeligt och kommunen har inget att tillägga eller 
förändra.

I och med detta så anses remissen besvarad

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Då detta är ett remissvar på en av länsstyrelsen framtagen plan så har ingen beaktning av 
kommunfullmäktiges mål tagits.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Det finns ingen tydlig koppling mot Agenda 2030 i länsstyrelsens remiss.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Att stärka det civila försvaret regleras i kommunens Säkerhets och Trygghetspolicy, 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. 

Länsstyrelsens beredskapsplan kommer att fungera som vägledning för kommunens vidare 
arbete med att stärka det civila försvaret inom det geografiska ansvarsområdet.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning så skall det civila försvaret återupptas och 
målet för det civila försvaret är att: 
 Värna civilbefolkningen 
 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 
 Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Länsstyrelsens beredskapsplan kommer att utgöra ett stöd för kommunens arbete att 
uppfylla målet i den försvarspolitiska inriktningen, således kommer det att vara till gagn för 
medborgare och brukare.

Ekonomisk bedömning
Länsstyrelsens beredskapsplan som stöd för kommunens arbete har ingen ekonomisk effekt 
för kommunen. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner remissvar för Civilt Försvar Länsstyrelsen.

Haleh Lindqvist Ann-Charlotte Backström
Kommundirektör HR-Chef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Remiss för yttrande - Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland

Bifogat finns utkast till länets beredskapsplan för civilt försvar. Syftet med planen är att den ska vara 
inriktande, vägledande och stödjande för kommunerna i deras planläggning. Den ska även vara ett 
stöd för myndigheter med anknytning till länet.

Av bifogat missiv framgår vilka bilagor som bifogas huvuddokumentet samt vilka bilagor som 
kommer att skickas på remiss vid ett senare tillfälle. 

Samtliga aktörer förväntas yttra sig över missiv, huvuddokumentet, bilaga 1 (ledning och 
samordning), bilaga 7.2 (utrymning och inkvartering) samt bilaga 14 (undanförsel och förstöring). 

Kommun och räddningstjänst förväntas yttra sig över bilaga 7.1 (skyddsrum), bilaga 7.3 
(räddningstjänst under höjd beredskap) samt bilaga 13 (utbildningsväsendet och barnomsorg). 

De frågor vi vill ha svar på är:

 Är syfte och mål med Plan för civilt försvar tydligt – om inte ge konkret förslag på vad som 
behöver förtydligas.

 Är innehållet förståeligt – om inte vad behöver förtydligas och ge konkret förslag.
 Bör något läggas till?
 Bör något tas bort?

Vi önskar era synpunkter och kommentarer senast den 22 oktober 2021. Svaren skickas till 
carolina.sundelin@lansstyrelsen.se. 

Målet är därefter att bifogade dokument ska beslutas och delges aktörer i länet kring årsskiftet 
2021/2022. Dokumenten kommer vid färdigställandet att infogas i Länsstyrelsens dokumentmall med 
emblem. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er.

Carolina Sundelin

Beredskapshandläggare för civilt försvar 
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland

Tel: 010-224 43 15

Mobil: 0730714301
Växel: 010-224 40 00 
carolina.sundelin@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland



18 Svar Remiss Beredskapsplan för civilt försvar, länsstyrelsen - KS2021/1583-4 Svar Remiss Beredskapsplan för civilt försvar, länsstyrelsen : Missiv.docx

Län_Missiv (öppen handling)

Innehåll
Bakgrund .................................................................................................................................................2

Syfte och mål med Plan för civilt för svar för Västra Götaland ...............................................................3

Syfte.....................................................................................................................................................3

Mål.......................................................................................................................................................3

Bilagor i Plan för civilt försvar för Västra Götaland .............................................................................4



18 Svar Remiss Beredskapsplan för civilt försvar, länsstyrelsen - KS2021/1583-4 Svar Remiss Beredskapsplan för civilt försvar, länsstyrelsen : Missiv.docx

Bakgrund
Den 15 december 2020 beslutade Riksdagen om proposition Totalförsvaret 2021-2025 (prop.
2020/21:30), och om nya och utökade mål för det civila försvaret;

värna civilbefolkningen
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
upprätthålla en nödvändig försörjning
bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka
försvarsviljan
bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på
samhället i fred
med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och
humanitära insatser

Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp, inbegripet
krigshandlingar på svenskt territorium. Därutöver behövs även en ökad förmåga och planering för att
kunna hantera den breddade hotbilden från främmande makt som är aktuell i alla konfliktnivåer.

Länsstyrelsen ska samarbeta med statliga myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer
och näringsliv. Civilt försvar är den civila verksamhet som myndigheter, kommuner, regioner,
näringsliv, det civila samhället samt enskilda med flera vidtar för att förbereda Sverige för krig. I
fredstid utgörs verksamheten av beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder. Det civila
försvaret ska även bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra
påfrestningar på samhället i fredstid. Under höjd beredskap och ytterst krig utgörs verksamheten av
nödvändiga åtgärder för att upprätthålla målet för civilt försvar. 1

Om Sverige blir angripet ska Försvarsmakten med stöd av övriga totalförsvaret försvara Sverige för
att vinna tid, skapa handlingsfrihet och ytterst säkerställa landets självständighet. Motståndet ska
vara beslutsamt och uthålligt.2

Länsstyrelsen Västra Götaland tog 2019 fram en regional grundsyn. Regional grundsyn för Västra
Götalands län kompletterade och var en anpassning av den nationella grundsynen som Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten undertecknat och den högre regionala
grundsynen som tagits fram för Västra militärregionen och MSBs samt SKLs (dåvarande Sveriges
kommuner och Landsting) överenskommelse om civilt försvar för kommuner och landsting. Den
regionala grundsynen syfte var att främjar planeringen inom länet och bidra till en sammanhängande
totalförsvarsplanering från nationell till lokal nivå.
Grundsynen avsåg att vara ett stöd för aktörernas totalförsvarsplanering i länet och ge en riktning för
var vi bör vara vid utgången av 2021. Dokumentet syftade till att bidra till att konkretisera arbetet,
inrikta Länsstyrelsens stödverksamhet och ska underlätta för aktörerna att ta stöd av varandra i
planeringen. Den regionala grundsynen har två övergripande mål; 1) att Länsstyrelsen som högsta
civila totalförsvarsmyndighet har i samverkan med länets aktörer skapat en beredskap och förmåga
till ledning och samordning under höjd beredskap, och 2) att inom länet ha en aktörsgemensam och

1 Regeringsbeslut II:14, 2020-12-17, Ju JU2020/04658 (delvis), Anvisningar för det civila försvaret för
försvarsbeslutsperioden 2021-2025
2 Regeringsbeslut nr 29, 2020-12-17, Inriktning för en sammanhängande planering av totalförsvaret
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väl förankrad planering och säkerställa en långsiktig kompetenshöjning och hög
säkerhetsmedvetenhet som genomsyrar alla berörda aktörer.3

I augusti 2021 gav MSB och Försvarsmakten ut Handlingskraft - Handlingsplan för att främja och
utveckla en sammanhängande planering för det civila försvaret 2021-2025. I Handlingskraft beskrivs
behovet av förmåga att kunna ställa om samhället till krigsförhållanden genom effektiv användning
av tillgängliga personella och materiella resurser, att det finns dokumenterade och övade
beredskapsplaner och att det ska finnas planering för den verksamhet som ska bedrivas och för den
organisation som ska intas vid höjd beredskap. Handlingskraft lyfter även fram vikten av att utveckla
ledning och samverkan.4

Syfte och mål med Plan för civilt för svar för Västra Götaland
Plan för civilt försvar för Västra Götaland har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra
Götaland, kategori 1 kommuner i länet5, Räddningstjänstförbunden NÄRF, SÄRF, RSG och RÖS,
Migrationsverket, Polismyndigheten polisregion Väst, SÄPO Region Väst, Trafikverket Region Väst,
Tullverket, Västra götalandsregionen och Västra militärregionen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har
varit sammanhållande för arbetet. Övriga kommuner i länet har fått möjlighet att ge sin syn på Plan
för civilt för svar för Västra Götaland.

I planen för civilt försvar för Västra Götaland finns information samlad som vi tillsammans inom länet
valt att prioritera och koncentrera våra aktiviteter till. Planen utgår från de resurser som finns här
och nu och utifrån gällande lagstiftning om höjd beredskap.

Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) typfall 1 till 4 samt 5 används som hotbildscenarion i syfte att
belysa den bredda hotbild från främmande makt som är aktuell i olika konfliktnivåer. Plan för civilt
för svar för Västra Götaland bygger på en eskalerande gråzonsproblematik och ett väpnat angrepp
mot Sverige som påverkar Västra Götalands län och angränsande län.

Syfte
Planen för civilt försvar syftar till att kunna ställa om verksamheter i länet från fredstida krishantering
och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap. Länets aktörer ska ha
beredskap och förmåga till ledning och samordning under höjd beredskap. Planen ska inrikta, vägleda
och stödja kommunerna i deras planläggning. Den ska även vara ett stöd för myndigheter med
anknytning till länet.

Mål
Målet är att omställningen ska kunna göras utan onödiga friktioner om ansvar, roller och uppgifter.

3 Regional grundsyn för Västra Götalands län 2019-2021, Rapportnr: 2019:22, Diarienr: 457-13158-2019
4 Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med datum 2021-08-27, diarienummer
FM2021-1768:2, MSB2020-16261-3, sid 21-22
5 Diarienr SKL 18/01807, MSB 2018-05681, MSB och SKR överenskommelse om kommunernas arbete med civilt
försvar 2018-2020, sid 8.
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Bilagor i Plan för civilt försvar för Västra Götaland
De olika bilagorna kommer att ges ut i olika tidstempon beroende på nationell planläggning och
riktlinjer. Bilagorna kommer vid behov att uppdateras. Uppdateringen kan komma att ske i olika
tidstempo. Allteftersom planläggningen för totalförsvaret utvecklas kan bilagor tillkomma eller utgå.
En del av bilagorna kan omfattas av sekretess och ha en restriktiv delgivning.

Plan för civilt försvar har följande delar:

Nummer Bilaga Sammanhållande Status
Missiv Länsstyrelsen Bifogad
Huvuddokument Länsstyrelsen Bifogad

1  Ledning och samordning Länsstyrelsen Bifogad
2 Livsmedel och dricksvatten Länsstyrelsen

2.1 Livsmedel och dricksvatten_Krigsveterinärtjänst Länsstyrelsen
3 Energi

3.1 Drivmedel Länsstyrelsen
4 Ordning, Skydd och säkerhet, Gränsövervakning Polisen

4.1 Ordning Polisen
4.2 Skydd Polisen
4.3 Gränsövervakning (Öppen del) Länsstyrelsen 2021-05-03

5 Transporter Trafikverket
6 Hälso- och sjukvård VGR
7  Befolkningsskydd och räddningstjänst Länsstyrelsen

7.1  Skyddsrum Länsstyrelsen Bifogad
7.2  Utrymning och inkvartering Länsstyrelsen Bifogad
7.3  Räddningstjänst under höjd beredskap Länsstyrelsen Bifogad

8 Krigsgravtjänst
9 Information och kommunikation Länsstyrelsen

10 Finans
11 Ransonering och prisreglering Länsstyrelsen
12 Försvarsmaktens behov av stöd MRV
13  Utbildningsväsendet och barnomsorg Länsstyrelsen Bifogad
14  Undanförsel och förstöring Länsstyrelsen Bifogad
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Handläggarens namn
Kristina Stenström 

11/29/2021

Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 (Dnr KS2020/1425-11)
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att planlägga del av fastigheten Ängegärde 5:1 för att möjliggöra 
nybyggnation av 90 äldrebostäder, att tillskapa cirka 250 bostäder och byggrätter för 
centrumverksamhet, samt att tillfälligt bygglov för bostäder permanenteras. Ny bebyggelse 
ger ett bättre underlag för närservice och utveckling av Kungälvs centrum.

Förslaget intensifierar markanvändningen och tar idrottsområde i anspråk. Befintlig 
dagvattendamm justeras men det bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan.

Förslag till beslut är att detaljplan godkänns för samråd.

Juridisk bedömning 
Detaljplanen har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).

Bakgrund
Planområdet består idag av ett idrottsområde, en större dagvattendamm och fem bostadshus 
med tidsbegränsat bygglov. 

Arbetet med denna detaljplan påbörjades i och med beslut om planbesked 2020-11-10. 

Inför att ansökan om planbesked inlämnades genomfördes en lokaliseringsstudie, där i 
slutändan fyra platser i Kungälv utvärderades. Den nu aktuella platsen bedömdes som 
lämplig utifrån ett antal kriterier. Planläggning enligt ansökan bedömdes lämplig och kan 
bidra till att täcka behovet av boendeplatser på äldreboenden. 

2018 ingick området i en ansökan om planbesked (KS2018/0781) för ny skola i nordöstra 
Kungälv. I det fortsatta arbetet med lokalförsörjningsplanen gjorde förvaltningen 
bedömningen att när en ny grundskola behöver uppföras i Kungälv kommer den att bedöva 
placeras i stråket Kungälv – Ytterby med tanke på bebyggelseutvecklingen.

Aktuell detaljplan tillgodoser att tillskapa 90 äldrebostäder. En planläggning möjliggör att 
befintliga bostäder med tillfälligt bygglov kan permanentas och att ytterligare ytor som inte 
behövs för äldreboendet kan planläggas för cirka 250 ”vanliga” bostäder samt möjlighet till 
centrumutveckling. Mot Trollhättevägen har byggelsen en högre utformning för att på sikt 
knyta an till Kungälvs centrumstruktur. Inne i området är kvarteren lägre och bottenplan ges 
möjlighet för handel eller annan verksamhet. 
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Verksamhetens bedömning
Resultat av dagvattenutredning kan komma att påverka planens utformning och 
förändringar kan ske till granskningsskedet.

Detaljplanen har förankrats inom förvaltningen och bedöms kunna godkännas för samråd, 
enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap 5§11.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunstyrelsens resultatmål 11. Planberedskap ska finns för bostäder, verksamheter och 
handel.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Detaljplanen skapar möjlighet att för att nå;

-Mål 11: Hållbara städer och samhällen.
-Mål 10: Minskad Ojämlikhet. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. Detaljplaneområdet ligger 
inom ÖP-område avsett för ”Nya bostäder 2020”.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Möjligheten för fler människor att bosätta sig i ett centralt läge i Kungälv. Kommunen är i 
stort behov av äldrebostäder men även ”vanliga” bostäder. Aktuellt område ligger inom 1km 
från Kungälvs centrum och kan bli ett attraktivt boende alternativ med närhet till centrum, 
förskola och skola. 

Idrottsanläggning som finns på platsen idag är sparsamt använd. Kommunen arbetar för att 
hitta en ersättningsplats för de friidrottsgrenar som utnyttjar anläggningen. De aktiva är 
upplysta om att planarbete pågår och att en flytt krävs. 

Dammanläggning kommer att utformas för att inte enbart uppfylla tekniska 
dagvattenåtgärder utan även utgöra en rekreationsplats. 

Ekonomisk bedömning
Detaljplanen bekostas genom exploateringsprojekt.

Förslag till beslut

1. Detaljplan för bostäder i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- 
och bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11. 
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Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef Myndighet och Planering Sektorchef Samhälle och Utveckling

Expedieras till:  

Ida Brogren 

För kännedom till:

Anna Hedlin
Gunilla Karlsson 
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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
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

LokalgataGATA1

ParkPARK

TorgTORG

Kvartersmark
BostäderB

VårdbostäderB1

CentrumC

VårdD

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats

damm1 Damm för dagvattenhantering

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

ö1 Marken får inte förses med byggnad
ö2 Marken får endast förses med komplementbyggnad
ö3 Endast garage under mark

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 17 meter
h2 Högsta nockhöjd är 20 meter
h3 Högsta nockhöjd är 23 meter
h4 Högsta nockhöjd är 26 meter
h4 Högsta nockhöjd är 25 meter
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Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Stängsel, utfart och annan utgång
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Takvinkel
o1 Minsta takvinkel är 27 grader

Utformning
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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 

 
Övriga handlingar:  

• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet) 
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 

 
Utredningar:  

• Trafik- och verksamhetsbullerutredning: PM bullerutredning DP Ängegärde 1:5, SWECO, 2021-
11-04. 

• Geoteknisk utredning: Detaljplan för Ängegärde 5:1, Trollhättevägen, Kungälv. Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR) Geoteknik. COWI. Dokumentnr A227397-G-RAP-001. 2021-06-18. 

• Geoteknisk utredning: Detaljplan för Ängegärde 5:1, Trollhättevägen, Kungälv. PM Geoteknik för 
detaljplan. COWI. Dokumentnr A227397-G-PME-001. 2021-06-18. 
 

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 december 2020. Den handläggs med standardförfarande i 
enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen 
har inte ett betydande intresse för allmänheten.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätter för vård- och omsorgsboende, bostäder och 
centrumverksamhet. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en senare utbyggnad längs med 
Trollhättevägen för att kunna knyta ihop området med centrum och bygga vidare på befintlig 
stadsmiljö.   



19 Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 - KS2020/1425-11 Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 : DP Ängegärde Planbeskivning, Samråd  2021-11-25

  Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-11-25 

   

   

                                                        
                                                         4  

Huvuddrag 
Planområdet består idag av ett idrottsområde, en större dagvattendamm samt fem bostadshus med 
tidsbegränsat bygglov samt en infartsväg på kvartersmark. I och med den nya detaljplanen möjliggörs 
ett flertal flerbostadshus bestående av ca 250 bostäder uppdelat i 2 etapper med möjlighet till 
centrumbebyggelse. En tredje etapp är utredd men på grund av stora ledningar i den delen av planen 
sparas planläggningen av den bebyggelsen till ett senare skede och området planläggs i denna plan 
som park. Ett vård- och omsorgsboende i 5 våningar placeras i planområdets östra del. De fem 
bostäderna med tidsbegränsat bygglov kan med planen permanentas. Infartsvägen går från att vara 
på kvartersmark till att bli allmänplats. I och med genomförande av planen kommer 
dagvattendammen att byggas om och utöver dagvattenfunktion ges en mer estetisk utformning med 
parkkaraktär. 

Strukturen i området med bebyggelse och vägar möjliggör för en framtida utveckling längs med 
Trolhättevägen med en mer stadsmässig gata ner mot Kungälvs centrum i sydväst. 

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Planområdet är beläget en kilometer nordöst om centrum och avgränsas i väster av Trollhättevägen 
och industriområde i väster, i norr av Tvetgatan och bostadsområde, i öster Tvetgatan och skola, i 
söder av förskola och befintligt bostadsområde.  
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Areal 
Planområdet är 3,5 hektar. 

Markägoförhållanden 
All mark inom planområdet ägs av kommunen och omfattar delar av fastigheterna Ängegärde 1:5, 
Ängegärde 2:6 och Tveten 1:1. Den befintliga gatan i planområdets sydöstra del utgörs dock av en 
gemensamhetsanläggning som ägs av kommunen, Hemsö och Förbo.  

                            
Planområdets ungefärliga läge i kommunen 

                           
Planområdets läge i Kungälvs stad markerat med röd streckad linje 
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Planområdets läge markerat med röd streckad linje 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunala beslut 
- Detta planuppdrag: Kommunstyrelsen, 2020-12-16, planbesked och planuppdrag, 

Planbesked för vård- och omsorgsboende, Ängegärde 5:1 (Dnr KS2020/1425). 
- Tidigare vilande planuppdrag: Kommunstyrelsen, 2018-08-15, planbesked och planuppdrag, 

Planbesked för skolområde Kungälv nordost, Ängegärde 5:1 m.fl. (Dnr KS2018/0781). Efter 
att Lokalförsörjningsplanen för ny skola pekat ut ett annat lämpligt område är planuppdraget 
inte längre aktuellt. 

Översiktsplan 
Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19 och aktualiserad 
2016-04-21, anger bostadsbebyggelse på den aktuella platsen. En blandad bebyggelse och bostäder 
med olika upplåtelseform ska eftersträvas i alla kommunens delar och områden. Utbudet på 
bostadsmarknaden ska passa människor i olika livssituationer, med skilda ekonomiska 
förutsättningar och egna personliga uppfattningar om livskvalitet.  En mer koncentrerad och 
sammanhållen bebyggelse i orterna är ett sätt att ge jämlikare levnadsvillkor, genom att de kan bidra 
till kortare avstånd mellan exempelvis bostaden och arbetsplatsen eller mellan bostaden och 
livsmedelsbutiken eller närhet till kompisar och idrottsanläggningar. Ett tätare samhälle med fler 
invånare innebär att underlaget för service och kollektivtrafik ökar. Andra skäl till att bygga tätt kan 
handla om att skapa stadsmässiga kvaliteter men också om att exempelvis den tekniska försörjningen 
kan lösas mer tillfredsställande och att åkermark kan bevaras.  Detaljplanen bedöms vara förenlig 
med översiktsplanen.  
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Detaljplan, områdesbestämmelser och förordnanden 
Större delen av planområdet är inte detaljplanelagt. Planområdet omfattas idag av 3 detaljplaner.  

• Kungälv 1719: Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplanen för del av Kungälv Norra 
Fridhemsområdet. Fastställd: 1972-07-14 Laga kraft: 1972-10-10. Parkmark tas i anspråk. 

• Kungälv 1770: Detaljplan för Tveten - Ungdomsbostäder mm, del av fastigheten Tveten 1:1 m fl, 
Kungälvs kommun, Göteborgs och Bohus län. Laga kraft: 1992-04-28. Kvartersmark pick- och 
korsmark görs om till allmänplats väg. 

• Kungälv 1770a: Ändring av detaljplan, Detaljplan för förskola Fridhems förskola, Tveten 1:1, 
Kabbelekan 1 & 2. Laga kraft: 2018-04-18. Kvartersmark pick- och korsmark görs om till allmänplats 
väg samt vård och vårdbostäder. 
 

Genomförande tiden har gått ut för samtliga detaljplaner. 

Karta över gällande planer, röd streckad linje är planområdet 

Bostadsförsörjningsprogram, Trafikplan, Grönplan, Energiplan, Social 
Översiktsplan etc. 
I ”Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2020-2022” 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.  

Målbilden är att nå 50 000 invånare och översiktsplanen ger möjlighet för ungefär 4 500 nya 
bostäder fram till år 2020. Kungälvs kommuns planeringsberedskap ska möjliggöra att bostäder kan 
färdigställas varje år. 
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Centralorten ska stå för huvuddelen av kommunens tillskott av bostäder och verksamheter under 
översiktsplanens period. Där strävan är en mer sammanhållen bebyggelse och kortare avstånd. Nya 
områden ska tillkomma i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och nyttja befintlig infrastruktur i 
så stor utsträckning som möjligt. Kungälv och Ytterby ska stå för huvuddelen av kommunens tillskott 
av bostäder och verksamheter. Kungälv och Ytterby bör i första hand växa genom kompletterande 
bebyggelse i de centrala delarna. Framförallt i de stationsnära lägena bör en hög bebyggelsetäthet 
eftersträvas. Det finns goda möjligheter att förtäta inom befintlig bebyggelse både i Kungälv och 
Ytterby. Planförslaget innebär att ca 250 lägenheter kan byggas centralt i Kungälv med närhet till 
kollektivtrafik och service. Detaljplanen reglerar inte bostadsstorlek eller upplåtelseform. 
Detaljplanen stödjer målen i bostadsförsörjningsprogrammet. 

Inom Kungälvs kommun finns särskilt boende för äldre som benämns Vård och Omsorgsboende. Här 
bor personer med stora vård och omsorgsbehov samt demenssjuka på olika anpassade enheter. 
Medellivslängden ökar i Sverige idag vilket främst beror på minskad dödlighet bland äldre. Från och 
med 2020 börjar även den stora gruppen 40-talister flyttas över och tillhöra gruppen 80 år och äldre, 
vilket gör att tillväxttakten för den här gruppen då kommer att öka. Prognosen för antal nya 
lägenheter som behövs fram till år 2024 är 90 stycken under förutsättning att kommunen fortsätter 
att hyra 54 lägenheter. Planförslaget innebär att behovet av äldrebostäder fram till 2024 täcks. 

I ”Trafikplan 2017” beslutad 2015-12-10, anges målet om minskad miljö- och klimatpåverkan som är 
drivande. Det strategiska målet konkretiseras av kommunstyrelsens resultatmål genom målen om att 
öka andelen hållbara resor och minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och 
koldioxidutsläpp. Förvaltningens tolkning av kommunstyrelsens resultatmål är bland annat att 
andelen som åker kollektivt, går och cyklar ska öka medan ensambilåkandet ska minska samt att 
energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras succesivt både internt i 
kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen. Trafikplanen är en även 
konkretisering av Översiktsplan 2010 där den övergripande trafikrelaterade inriktningen är att ny 
bebyggelse ska stödja, och stödjas av, god kollektivtrafik. 

I ”Energiplan för Kungälvs kommun”, antagen 2010-02-11, anges bland annat kommunala klimatmål. 
Vid byggnation rekommenderas det att i första hand välja fjärrvärme där det är möjligt. 

I ”Social översiktsplan” beslutad 2016-03-23 (steg 3) redovisas som övergripande mål att sträva efter 
att skapa ett socialt hållbart samhälle för medborgarna i Kungälvs kommun genom att stärka den 
sociala hållbarheten. Bland annat ska det vid nyproduktion av bostäder finnas ett tydligt socialt 
ansvarstagande. Det är särskilt angeläget vid utbyggnad i serviceorterna att investera i mjuka värden 
som livet mellan husen, lekplatser och mötesplatser.  

I ”Grönplan för Kungälvs kommun antagen” oktober 2011 redovisas som övergripande mål 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 

Aktuellt planförslag har bedömts överensstämma med/stödja styrdokumentens mål. 

Planprogram, Fastighetsplaner etc. 
Det finns inget program eller fastighetsplan för planområdet. 
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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. 

Miljömål 
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår 
miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på 
sikt. Kungälvs kommun har arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. 
Kommunen har tagit fram rapporten ”Kungälv kommuns lokala miljömål” (reviderad februari 2010). 
Av de lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget: 

Begränsad klimatpåverkan handlar om att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären 
orsakade främst av transporter, elförbrukning samt uppvärmning av byggnader. Området ligger 
centralt i Kungälv med god service inom gångavstånd och en väl utbyggd kollektivtrafik och 
cykelnätet byggs ut och förbättras inom planområdet. Fjärrvärme finns utbyggt i anslutning till 
planområdet.  

Frisk Luft handlar främst om att minska luftföroreningar, bland annat genom minskad biltrafik. 
Åtgärder kopplat till detta mål omfattar till största delen samma åtgärder som för målet om 
begränsad klimatpåverkan.  

Grundvatten av god kvalitet handlar främst om att säkerställa en säker dricksvattentillgång och 
kvalitet, inom planområdet planeras det för kommunalt VA 

Levande sjöar och vattendrag handlar om att skydda livsmiljöerna i sjöar och vattendrag från bland 
annat förorening. Göta älv och Nordre Älv är planområdets recipient. Dagvatten fördröjs och renas 
inom planområdet innan det når älven. En Vatten- spillvatten och dagvattenutredning (VSD-
utredning) är beställd och konsekvenser av den kommer att beskrivas i granskningsskedet.  
 

Giftfri miljö handlar om att minska farliga ämnen i miljön. Aktuellt kan vara bland annat förorenad 
mark, föroreningar i hav och vattendrag samt avfallshantering. Det finns inget som tyder på att detta 
skulle vara aktuellt för planområdet.  

Ett rikt växt och djurliv innebär främjandet av biologisk mångfald. Inom planområdet finns det en 
pilallé med biotopstatus. Syftet är att större delen av allén kommer att bevaras.  Dock kan vissa träd 
behöva tas ner dispenser för detta kommer då att behöva sökas. 

God bebyggd miljö är det mest centrala målet i planeringen. Det handlar om hur den bebyggelse 
som skapas kan bidra till att främja en hållbar utveckling genom hur planeringen genomförs, hur 
miljöerna utformas och hur natur- och kulturvärden tas tillvara och utvecklas. Buller är ett av de 
största miljöproblemen i tätorterna. En bullerutredning är beställd och planområdets eventuella 
påverkan av buller kommer att beskrivas i granskningsskedet.  

Aktuellt planförslag har redovisats i relation till de lokala miljömålen och bedöms stämma överens 
med dessa. 



19 Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 - KS2020/1425-11 Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 : DP Ängegärde Planbeskivning, Samråd  2021-11-25

  Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-11-25 

   

   

                                                        
                                                         10  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen 
undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 
5 miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att kommunen (1.) identifierar omständigheter 
som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, 
länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda 
av planen eller programmet. Särskilda föreskrifter om de omständigheter som avses har meddelats (6 
kap. 6 § MB) i miljöbedömningsförordningen. Underökningen bidrar till att integrera miljöaspekter i 
planen eller programmet, vilket i sin tur i främjar en hållbar utveckling. 
 
Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk 
miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska kommunen bl.a. (1.) 
samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska 
avgränsas (avgränsningssamråd), och (2.) ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB). 
 
Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en 
strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan anges i 
planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen (PBL)). 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan (identifiering av omständigheter) har utförts.  

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

 

Avvägningar enligt Miljöbalken 

Riksintressen (3 kap MB) 
Inga riksintressen berör planområdet. Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från 
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.  

Riksintressen (4 kap MB) 
Området omfattas inte 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. 
 
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att 
överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. 
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Kommentar  

Samtliga miljökvalitetsnormer utom luft och fisk- och musselvatten är aktuella för planområdet. 
Bullerutredningen visar att bostäder och vård- och omsorgsboende bör kunna uppföras enligt 
planförslaget. Byggnader inom etapp 1 och 2 kan uppföras utan avsteg eller behov av anpassning, för 
att innehålla gällande riktvärden för buller vid fasad. En dagvattenutredning och har beställts 
resultatet kommer att redovisas i granskningsskedet.  

Biotopskydd (7 kap 11 § MB) 
Inom planområdet finns en pilallé längs med en gång och cykelbana i norr. Trädalléer med träd som 
är äldre än 30 år eller har minst 20 cm i diameter i brösthöjd kan omfattas av biotopskydd. För träd 
som omfattas av biotopskydd krävs ansökan till Länsstyrelsen om dispens innan nedtagande. Pilallén 
inom planområdet uppfyller troligtvis kraven för att omfattas av generellt biotopskydd. 

 

Alléer utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor betydelse som 
tillflyktsorter, spridningskorridorer och ledlinjer för olika växt- och djurarter.  I och med planförslaget 
kommer en mindre del av allén tas bort.  

Kommentar  

Avsikten med planförslaget är att träden inom planområdet ska bevaras i så stor utsträckning som 
möjligt. Ingrepp kommer dock att behöva göras i alléerna för att ge plats åt utfarter. Om det blir 
aktuellt med ett nedtagande kommer nödvändiga dispenser sökas. 

 
Pilallé inom planområdet 
 
Vattenverksamhet (11 kap MB) 
Planen omfattas av vattenverksamhet konsekvenser av detta kommer att beskriva i granskingskedet. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR 

Natur 

Mark och vegetation 

Förutsättningar 

Planområdet består idag av gräsytor, enstaka träd i söder, två trädalléer och en större 
dagvattendamm. 

   
Foto över planområdets som visar dagvattendamm och trädallé. 

Planförslag 

Större delarna av planområdet kommer att bestå av kvartersmark där vistelseytor finns på 
bostadsgårdarna. Befintlig trädallé kommer i stort att bevaras. Dagvattendammen kommer att 
byggas om för att utöver dagvattenfunktion även kunna fylla rollen som rekreationsyta. Marken kring 
Trollhättevägen, dagvattendammen och trädallén får användningen allmänplats PARK. 
 
Geotekniska förhållanden 
Förutsättningar 
En geoteknisk utredning har utförts av COWI 2021-06-18. Utförda undersökningar visar att ytskikten 
generellt utgörs av mulljord, fyllning av mullhaltig friktionsjord och torrskorpelera. Under ytlagren 
består jordlagerföljden inom området av lera på friktionsjord. Den övre delen av leran utgörs av 
torrskorpelera. I leran förekommer ett sand- eller siltskikt på djupet. 

Enligt utförda stabilitetsberäkningar bedöms totalstabiliteten ur geoteknisk synvinkel vara 
tillfredställande för såväl befintliga som för utbyggda förhållanden under förutsättning att planerade 
flerbostadshus grundläggs på pålar till fast botten. Vid lokala schakter i samband med grundläggning 
eller ledningsläggning ska stabilitetsförhållandena kontrolleras. 

Leran inom aktuellt område är sättningskänslig och skadliga icke önskvärda sättningar undviks genom 
att befintlig marknivå inte höjs. 

Bedömningen, utifrån den geotekniska utredningen, är att marken går att bebygga i enlighet med 
planförslaget. 
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Förorenad mark 
Förutsättningar 
Ingen miljöfarlig verksamhet har bedrivits inom planområdet, dock kan det finnas en viss risk att 
lättflyktiga markföroreningar spridit sig till planområdet via grundvattnet från intilliggande 
industriområde.  

Utredning kring detta planeras granskningsskedet. 

 
Sociala aspekter  
Utformning, innehåll och organisation av bebyggelsestrukturen skapar rumsliga förutsättningarna för 
livet och genom sociala aspekter framhålls det människliga perspektivet i olika fokus. Sammanhållen 
stad handlar om sociala och rumsliga sammanhang och kopplingar, vardagslivets utgångspunkt är 
rutiner och tillgänglighet till dagliga aktiviteter, samspel och möten handlar om gemensamma arenor 
och miljöer för kontakt och integration, identitet hänger samman med speciell karaktär, 
igenkännande och tillhörighet till områden.  

Förutsättningar  
Sammanhållen stad: Planområdet ligger i de östra delarna av Kungälv, mellan bostadsområden och 
industri. Gång och cykelbanekopplingar finns genom området i nord/sydlig riktning samt två 
bilvägskopplingar österifrån. Ett fåtal bostäder finns i planområdets norra del. 

Vardagsliv: Större delen av planområdet är idag ett idrottsområde. Planområdet ligger i nära 
anslutning till både skola och förskola. Kungälvs centrum ligger en kilometer från planområdet, dit 
finns utbyggt gång och cykelbana. Fontins naturreservat ligger ca 500 meter sydöst om planområdet. 

Samspel och möten: Människor passerar området i väst längs med gång- och cykelbana som löper 
genom området. Både Idrottsområdet och dagvattendammen är inhägnade vilket försvårar för 
rekreation. 

Identitet: Området saknar en tydlig identitet i dag då områdets olika funktioner inte samspelar med 
varandra. 

Planförslag 
Sammanhållen stad: Planområdet binder samman bebyggelse norr om planområdet med 
bebyggelsen söder om planområdet. Gång och cykelbanor behålls och förstärks. Två nya infarter till 
planområdet förläggs på den västra sidan vilket möjliggör två öst/ västliga kopplingar till 
planområdet. Bebyggelsen består av flerbostadshus mellan fyra och tio våningar i tre kvarter. Vilket 
ger en hög koncentration på bostäder på en mindre yta och ett tillskott på lägenheter som annars 
sakas i området. Bebyggelsen har en stadslik karaktär och kommer på sikt att byggas ihop med 
centrum längs med Trollhättevägen.  

Vardagsliv: Planförslaget ger möjlighet för centrumverksamhet i området som det annars är stor 
brist på. Planen har utformats för att stärka stråk mot kollektivtrafik och längs med gång och 
cykelbanor. Flera av gatorna inne i området planeras som gångfartsgator. Idrottsområdet inom 
planområdet försvinner. 

Samspel och möten: Planen möjliggör affärer i bottenplan och ett mindre torg där människor kan 
mötas. Bebyggelsen är uppdelad i flera kvarter med gårdar med vistelseytor. I samband med 
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uppförande av planen kommer dagvattendammen och dess omgivning byggas om för att utvecklas 
och planläggas som park. 

Identitet: Planen har en stadskaraktär med en hög täthet. Med en högre bebyggelse mot 
Trollhättevägen och en lägre bebyggelse inne i området. Inom planområdet skapas en ny attraktiv 
stadsdel med lägenheter med hög täthet i större kvarter längs med ett stadslikt gaturum. 

Radon 
Förutsättningar 
Enligt kommunala kartor ligger planområdet inom förhöjda värden av radon. 
 

Planförslag 
I aktuell detaljplan regleras inte skydd mot radon, detta görs senare i bygglovssked. Byggnader ska 
konstrueras så att konstruktionen är tät mot marken. Gällande riktvärden för radon ska beaktas och 
får inte överskridas i enlighet med BBR. 
 

Risk för skred/höga vattenstånd 
Förutsättningar 
Planområdet bedöms inta ha några kända skredrisker.  Planområdet omfattas inte av höga 
vattenstånd. 
 

Kulturmiljö & Fornlämningar 
Förutsättningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet enligt Riksantikvarieämbetet Fornsök.  

Planförslag 
Om fornlämningar skulle påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart 
avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. 

Bebyggelseområden 
Bostäder, arbetsplatser och service 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag fem tvåvåningshus med tidsbegränsat bygglov som i och med planen 
kommer att permanentas. Inom planområdet finns även två byggnader som tillhör idrottsändamålet 
som i och med planen kommer att tas bort. Norr och söder om planområdet finns villaområden. Intill 
planområdet finns en förskola som kommer ersättas med en större förskola i två våningar. Väster om 
planområdet finns industriområde och öster om planområdet finns två skolor. Planområdet ligger en 
kilometer från Kungälvs centrum där det finns ett stort utbud av kommersiell och kommunal service. 
I områdets direkta närhet saknas kommersiell service. 

 
Planförslag 
Detaljplanen möjliggör nya stadskvarter med bostäder med centrumverksamheter. Mot 
Trollhättevägen där bebyggelsen tål högre volymer tillåts byggnader i höjder motsvarande fyra till tio 
våningar. Inne i området är bebyggelsen något lägre, fyra till fem våningar. Längs med parkstråket 
närmast Trollhättevägen finns utrymme för en etapp tre i framtiden med ytterligare ca 100 bostäder.  
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Det är utrett men på grund av ett större ledningsstråk läggs det på framtiden.  Detta kommer att 
kräva en planändring men ett av syftena med denna plan är att inte försvåra för detta i framtiden. 

Planen kommer att möjliggöra för centrumverksamhet i större delen av planområdet. Troligtvis 
kommer en majoritet av bebyggelsen bestå av bostäder i ett första skede varpå servicen troligtvis 
kommer att vara begränsad. Runt det lilla torget i planområdet sätts bestämmelser som endast 
möjliggör centrumverksamhet i bottenplan. Tanken är att torget ska kunna fungera som en 
mötesplats i området. 

 Användningen C – centrum möjliggör en kombination av handel, service, samlingslokaler, kontor och 
andra verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå för många människor. 
Idag saknas detta i närmiljön. 

Större del av planområdet kommer att bestå av bostäder och i bostadsanvändningen ingår även 
bostadskomplement av olika slag, t ex tvättstuga, närlokal och förråd. Större delen av parkeringen 
anordnas i garage under de nya kvarteren och viss parkering genom gatuparkering och 
markparkering i norr.  

Totalt ryms cirka 250 bostäder uppdelat på 2 etapper varav den första etappen inrymmer ca 180 
bostäder och ett vård- och omsorgsboende i fem våningar med ca 90 stycken vård- och 
omsorgsplatser. Under den första etappen kommer de fem befintliga bostäderna att stå kvar. För att 
kunna genomföra etapp två krävs att de befintliga fem bostäderna rivs vilket det inte finns några 
planer på i nuläget. Etapp tre ligger ut mot Trollhättevägen och för att den ska kunna genomföras 
krävs en större ledningsflytt. Detta tros bli aktuellt när planområdet sammanbyggs med centrum och 
Trollhättevägen omvandlas till en stadsgata. Etapp tre är inte med i denna detaljplan men planen ska 
inte försvåra för den i framtiden. 

 

Illustration som visar möjlig ny bebyggelse enligt planförslaget. Vy från väster. 
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Situationsplan  
Mörkgrått-etapp 1, Ljusgrå-befintlig bebyggelse 
 

 
Situationsplan  
Mörkgrått-etapp 2, Ljusgrå-etapp 1 
 

 

 

     

Illustration som visar möjlig ny bebyggelse enligt planförslaget. Vy från sydväst. 
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Situationsplan över planområdet med etapp ett och två. Etapp tre som är utrett men som inte ingår i 
detaljplanen är skrafferat.  
 

Tillgänglighet  
Förutsättningar 
Att samhället är tillgängligt för alla är en viktig rättighetsfråga. Var femte person i Sverige har någon 
form av funktionsnedsättning. De har samma rätt till ett liv i oberoende och att fullt ut kunna delta 
på livets alla områden som de övriga 80 %. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, där artikel 9 särskilt behandlar den fysiska miljön. Att göra 
samhället mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning gynnar alla. Det är till exempel 
lättare att manövrera en barnvagn där tillgängligheten är god. Marken inom planområdet är platt 
vilket ger goda förutsättningar för att kunna uppnå god tillgänglighet inom allmän plats. 

Planförslag 
Byggnaderna ska utformas med god tillgänglighet för rörelsehindrade och synskadade och entréer 
mot gata ska ha god tillgänglighet. Boverkets rekommendationer kring tillgänglighet ska följas inom 
planområdet. Kommunen ser positivt på ytterligare förbättringar jämfört med kraven i BBR 
(Boverkets byggregler) och Boverkets rekommendationer. Exempel på detta finns i Kommunens 
basutformningsprogram för bostäder. Tillgängligheten till och inom byggnaderna prövas vid 
bygglovgivningen.  

Byggnadskultur och gestaltning 
Förutsättningar 
I nordväst angränsar planområdet till ett bostadsområde med friliggande villor i trä från tidigt 1900-
tal. I sydväst gränsar planområdet till friliggande villor i ett plan från 50- till 90-tal. I norra delen av 
planområdet finn sex mindre flerbostadshus i två våningar från 2010-talet med tidsbegränsat 
bygglov. 
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Bostadsområde inom planområdet från 2010-talet inom planområdet 
 

Vänster; Bostadsområden norr om planområdet från 
tidigt 1900-tal Höger; Bostadsområde söder om planområdet från 50- till 90-tal. 
 
Planförslag 
Kvartersstruktur  

För att knyta an till de centrala delarna av Kungälv föreslås den nya bebyggelsen utformas som 
stadskvarter med byggnader mot gatan och med möjlighet till en del lokaler med 
centrumverksamhet. Planförslaget består av flera kvartersindelningar. Bebyggelsen placeras mot 
gatan för att stärka gaturummen och stråken. Flera stråk går genom området och knyter samman det 
med omkringliggande bebyggelse och stärker redan befintliga stråk och knutpunkter. 

Ett av de viktigaste stråken är det i söder som knyter samman busshållplatsen, förskolan, vård- och 
omsorgsboende och bostäder utanför området. Eftersom detta är vägen till busshållplatsen är det 
rimligt att det är många som rör sig här redan idag. Stråket förstärks med bebyggelse i liv längs med 
gatan och ett litet torg med söderläge. Gatan är bred för att få plats med sittmöjligheter och växter, 
både för dagvattenfunktionen men också för att gatan ska inbjuda till låg hastighet. Här ska man 
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kunna gå tryggt till skola och förskola och att anlägga vägen som gångfartsgata är därför lämpligt. 
Längs med det norra stråket finns trottoarer, gångbanor och gatuparkering. 

 

 

 

 

 

 

Illustration som visar möjlig ny bebyggelse enligt planförslaget. Vy från sydväst. 

 

Exempel på gångfartsgata och mindre torg från Kvillebäcken i Göteborg 
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Skala och volym 

Mot Trolhättevägen har byggelsen en högre utformning från fem till tio våningar för att på sikt knyta 
an till Kungälvs centrumstadsstruktur. Tiovåningshuset har placerats i sitt läge för att kunna fungera 
som en entré in i området men också utifrån att påverka den övriga bebyggelsen negativt så lite som 
möjligt. Inne i området är kvarteren lägre med fyravåningshus och ett enstaka femvåningshus. I 
bottenplan sätts en bestämmelse om att lägsta rumshöjd i entrévåning ska vara 3,6 meter för att 
möjliggöra för handel och annan verksamhet i bottenplan. För lamellhusen ställs krav på sadeltak, för 
att bebyggelsen ska harmoniera med omgivningen och för att hålla nere intrycket av bebyggelsens 
höjd. Sadeltaket får endast en lägsta vinkel på 27 grader för att möjliggöra en flexibilitet och en 
varierad uttrycksform. På dessa hus medges även takkupor och frontespiser utmed som mest 
sammanlagt 35 % av fasadens längd mot gatan. Detta ger ett mer varierande och uppbrutet intryck.  

 

Friytor  
Lek & rekreationsområden 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag inga allmänna mötes- eller lekplatser. Den idrottsanläggning som finns 
på platsen idag är sparsamt använd. Kommunen arbetar för att hitta en ersättningsplats för de 
idrottsgrenar som utnyttjar anläggningen.  De aktiva är upplysta om att planarbetet pågår och att en 
flytt krävs. Fontins naturreservat ligger ca 500 meter sydöst om planområdet. Idrottsplatsen IK 
Kongahälla ligger 800 meter från planområdet. Inom planområdet finns ett inhägnat idrottsområde. 

Karta våningsantal 
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Planförslag 
Detaljplanen möjliggör för allmänna ytor för rekreation inom användningen PARK. Inom 
kvartersmark i bostadsområden finns möjlighet för respektive fastighetsägare att ordna med 
lekmöjligheter. Idrottsområdet kommer tas bort i samband med att planen byggs ut. 

Naturområden 
Förutsättningar 
Naturområde finns strax öster om planområdet.  

Planförslag 
Planförslaget tar inte något naturområde i anspråk. 

Gator och trafik 
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
Förutsättningar 
Gångtrafik är ett viktigt färdsätt och det är ett färdsätt som börjar eller avslutar i princip alla 
förflyttningar oavsett vilket annat färdsätt som används i övrigt. Fotgängare bidrar till rörelse och 
möten varför det är viktigt att skapa bra miljöer för fotgängare framförallt i Kungälvs tätort där 
bebyggelsetätheten kommer att öka med ny exploatering av bostäder och verksamheter. 
Attraktivitet, komfort och orienterbarhet är tre aspekter som är grundläggande för ökad gångtrafik. I 
kombination med tillgänglig kollektivtrafik är gångtrafik ett attraktivt alternativ för allt fler 
kommuninvånare och besökare.  

Genom att kontinuerligt säkerställa att gångvägar är gena i sin dragning, standarden är hög i sin 
utformning, stråken är sammanhållna, gångpassager är trafiksäkra och tryggheten är hög genom 
exempelvis belysning skapas en hög tillgänglighet och framkomlighet i gångtrafiknätet. Detta är 
viktiga grundstenar för att fler ska välja att gå för resor under tre kilometer och i förlängningen att 
målet om minskade koldioxidutsläpp ska uppnås. Därtill har den fysiska aktiveten mycket goda 
hälsoeffekter. 

Kungälvs kommun är starkt bilberoende med en befolkning som är vana vid att använda sig av bilen. 
Cykeln behöver bli ett reellt alternativ till bilen för kortare resor under fem kilometer. För att öka 
andelen cykelresor i kommunen behövs ett attraktivt cykelnät med gena och sammanhängande stråk 
och om möjligt även övriga kommunen samt trafiksäkra passager i korsningspunkter inom tätbebyggt 
område. Precis som för den strategiska inriktningen för gångtrafik är det viktigt att detta 
kontinuerliga arbete fortsätter. Cykling behöver prioriteras högre i tätbebyggda områden än idag, 
sett till yta och framkomlighet. Cykelvägnätet behöver koppla samman viktiga målpunkter i 
kommunen. Inom tätbebyggt område ska cykelbanor prioriteras framför framkomlighet för bil.  

Vinsterna av att investera i insatser för en ökad och säker cykling är bland annat bättre folkhälsa, 
attraktivare livsmiljöer, mindre miljöpåverkan och ett ökat kollektivtrafikresande (om goda 
kopplingar görs till kollektivtrafiken). 

Ett cykelstråk går igenom planområdet i nord/sydlig riktning och kopplar samman planområdet med 
cykelbanestråk till centrum. I och med att planområdet ligger endast en kilometer från centrum finns 
goda förutsättningar att både gå och cykla. Planområdet saknar idag kopplingar i öst/ västlig riktning.  
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Planförslag 
Planförslaget möjliggör nya vägkopplingar som knyter samman området med intilliggande områden 
och vägarna utformas som stadsgator med byggnader som placeras i liv med dessa och bildar 
tydligare gaturum. I söder finns ett litet torg som vetter mot söder och runt omkring det möjliggörs 
butiker och tanken är att det ska fungera som men mötesplats i området. Ambitionen är att 
gaturummen ska vara attraktiva och trygga för gående vilket kommer kräva att de utformas för att 
stärka gående och cyklister och för att sänka hastigheten för biltrafikanter. Planens utformning ger 
möjlighet att kunna genomföra detta. I norr finns den enda vägen som ligger på kvartersmark och 
längs med den läggs bostadsparkering. 

I planområdets sydvästra del, i anslutning till parken, planläggs en liten del som lokalgata för att för 
att göra den vändplats som finns där idag planenlig. 

 

 
  

Sektion 1 Byt bild 

Sektion 1 

Sektion 1 

Sektion 2 

Sektion 2 

Karta Sektioner  
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Kollektivtrafik 
Förutsättningar 
Den övergripande målsättningen för centrala Kungälv är att fördubbla invånarantalet och skapa en 
attraktiv och hållbar stadskärna. Samtidigt har Kungälvs kommun målet att minska utsläpp av 
koldioxid och förbättra luftkvaliteten genom att minska körsträckan med bil och ställa om till en 
större andel hållbara resor i kommunen, främst genom en ökad andel kollektivtrafikresor och gång- 
och cykelresor. Kollektivtrafik skapar tillgänglighet för stora delar av kommunens invånare. Den ska 
vara pålitlig, konkurrenskraftig gentemot bilen och enkel att använda i vardagen. Ytterligare 
satsningar på verksamheter och boendemiljöer i kollektivtrafiknära lägen är avgörande för att 
Kungälv ska bli en hållbar och attraktiv kommun. Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken har 
hög turtäthet, hög pålitlighet och korta restider samt att infrastruktur för kollektivtrafiken har god 
standard.  

Planområdet har närhet till kollektivtrafik vid Trollhättevägen där buss 3 och 422 stannar på väg mot 
centrum med halvtimmestrafik. 

Planförslag 
Hållplatsen för kollektivtrafik kommer att ligga i nära anslutning till nytillkomna bostäder. Nya stråk 
kopplas genom planområdet till Trolhättevägen vilket underlättar för människor i och intill 
planområdet att ta sig till busshållplatsen. Planen ger ett tillskott på ca 250 bostäder vilket skulle 
kunna ge ett visst underlag för högre turtäthet vilket hade gynnat de kommunala målen att ställa om 
till en större andel hållbara resor i kommunen, främst genom en ökad andel kollektivtrafikresor och 
gång- och cykelresor. 

Karta trafik, blå-gata allmänplats, orange-väg kvartersmark, gul-torg allmänplats.  
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Parkering, varumottagning, utfarter 
Förutsättningar 
För att skapa ett hållbart resande är det viktigt att inkludera parkering i samhällsplaneringen då dess 
inverkan på ytor, val av färdmedel, tillgänglighet och stadens karaktär kan vara mycket stor. Genom 
att ytterligare utveckla bestämmelser för parkering kan kommunen planera för att 
parkeringsmöjligheterna i kommunen ska bidra till att uppfylla olika målsättningar.  Detaljplanen ska 
följa Kungälvs gällande parkeringsnorm. Planen ligger inom Zon B. För planområdet finns två 
planlagda infarter/utfartsvägar i väst från Tvetgatan. 

ZON B – MELLANSTADEN 

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

För flerbostadshus beräknas behovet till 8 parkeringar plus 1 besöksparkering per 1000 kvm BTA. För 
vård- och omsorgsboende beräknas behovet till 8 parkeringar plus 1 besöksparkering per 1000 kvm 
BTA. 

Reduktionspaket 
Flexibla parkeringstal innebär att en sänkning av parkeringstalen erbjuds mot att byggherren åtar sig 
att genomföra åtgärder som kan minska efterfrågan på parkering. För att en sänkning ska bli aktuell 
behöver exploateringen ske i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik och cykelstråk. Till dessa 
lägen räknas primärt zon A och zon B. Att erbjuda möjlighet till flexibla parkeringstal är ingen 
rättighet byggherren har, utan avgörs av kommunen. Upplägget medför totalt sett en subvention för 
byggherren i form av lägre anläggningskostnader. Trafikplanen och underliggande planer framhäver 
att andelen hållbara resor i kommunen ska öka. Kommunen erbjuder då nedanstående 
reduktionspaket för att möjliggöra fler hållbara resor. En beskrivning av åtgärderna ska redovisas i 
samband med bygglovsansökan. En fastighet kan få maximalt 20% utfall med reduktionspaket. 
Reduktionspaketen kan inte appliceras på tillägg för besök utan endast för boende/arbetande. 

Planförslag  
Bostadsparkering ska anordnas inom kvartersmark och planeras till största del som garage under 
bostadsgårdarna. I Nordöst föreslås ca 23 markparkeringar som till en början främst kommer att 
täcka behovet för de befintliga bostäderna. För bostadshuset i sydväst finns det också möjlighet för 
markparkering på kvartersmark.  

Parkeringsbehovet för etapp ett planeras i garage under de två mittersta kvarteren. För att minska 
behovet av parkering kan parkeringsreduktionsåtgärder tillämpas. Under den västra gården går det 
att möjliggörs ca 115 parkeringsplatser i garage och under den östra möjliggörs ca 60 
parkeringsplatser. Parkeringsbehovet för etapp 1 med maximal reducering uppgår till 128 
parkeringsplatser. 

För att klara behovet för parkering för etapp två kan det norra kvarteret behöva utformas med 
garage. Ett garage skulle kunna möjliggöra ca 100 parkeringsplatser vilket tillsammans med 
markparkeringen på kvartersmark skulle ge maximalt ca 123 parkeringsplatser. Behovet vid maximal 
utbyggnad av etapp 2 motsvarar ca 67 parkeringsplatser vilket skulle täcka och ge ett överskott av 
parkeringsplatser. 
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Parkering för vård- och omsorgsboendet sker på den egna fastigheten som markparkering. 
Parkeringsbehovet med maximal reduceringar uppgår till ca 90 parkeringsplatser. 

15 stycken parkeringsplatser i sydvästra delen av planområdet inom beteckningen vård/vårdbostäder 
kommer att nyttjas av förskolan söder om planområdet. 

Längs med den norra gatan i öst/västlig riktning möjliggörs ca 12 gatuparkeringar på allmänplats som 
kan nyttjas av allmänheten. Dessa ligger inom beteckningen GATA.   

 
Parkering etapp 1. Mörkgrått-Ny bebyggelse, Ljusgrått-Befintlig bebyggelse,  Blått-Garage under 
mark, Gul-markparkering på kvartersmark, Grönt-markparkering på allmän plats. 

 
Parkering etapp 2. Mörkgrått – Ny bebyggelse etapp 2, Ljusgrått-Bebyggelse etapp 1,  Blått-Garage under mark. 
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Nya in-och utfarter planeras i området västra del vilket möjliggör för trafik att ta sig i öst/västlig 
riktning igenom området. Varumottagning för vård- och omsorgsboendet kommer att anordnas inom 
kvartersmark. Varumottagning för butiker sker via gatan på allmän plats. 

Störningar och risker 
Förutsättningar 
Riktvärden för trafikbuller                                   
Beräkningsresultat för planalternativet utan bullerskyddsåtgärder visar att nya bostäder och vård- 
och omsorgsboende bör kunna uppföras enligt planförslaget. Byggnader inom etapp 1 och 2 kan 
uppföras ytautan avsteg eller behov av anpassning för att innehålla gällande riktvärden för buller vid 
fasad.  

Fasader, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, ska utformas så att de innehåller de 
riktvärden som gäller för buller inomhus enligt gällande Boverkets byggregler. 

 

Bullerkarta beräkning för 2030. 

 

Riktvärden för industribuller                         
För att bedöma bullerpåverkan från det närliggande verksamhetsområdet, har ett fältbesök vid 
planområdet utförts dagtid. Under besöket konstaterades att trafikbuller är dominerande i området 
och att verksamhetsbullret är för lågt för att kunna urskiljas. Eftersom trafikbuller inte beräknas 
överstiga 60 dBA vid någon byggnad inom etapp 1 & 2, bedöms alla byggnader i dessa etapper 
innehålla riktvärden för Zon B eller Zon A enligt Boverkets vägledning (rapport 2015:21). 

Uteplatser och balkonger                         
Om detaljplanen medger att varje bostad har tillgång till en uteplats eller balkong, gemensam eller 
privat, i nära anslutning till bostaden så bör den uppfylla de ljudnivåer som anges i tabellerna. I zon B 
bör balkonger och andra uteplatser normalt placeras på bostadens ljuddämpade sida. Om det inte är 
möjligt kan en acceptabel ljudmiljö ibland skapas till exempel med en delvis inglasning eller ett 
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ljudabsorberande ytskikt. En helt inglasad balkong eller uteplats erbjuder inte utevistelse och bör 
därför inte användas som metod för att begränsa bullret. Normalt bör halv eller i enstaka fall tre 
fjärdedels inglasning av balkong eller uteplats accepteras som åtgärd för att begränsa bullret. 

Ljudnivåerna bör uppfyllas för minst en uteplats per bostad, gemensam eller privat. Det innebär att 
det exempelvis är möjligt att ha tillgång till en tyst eller ljuddämpad uteplats, gemensam eller privat, 
på gården där bullerriktvärdena klaras, kompletterat med en balkong med högre ljudnivåer men som 
kan ha andra kvaliteter som utsikt eller solljus. 

 

 

Tabell. Högsta ekvivalenta ljudnivå (Leq) från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid 
bostadsfasad. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Förutsättningar 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp och det finns både privat spill-, 
vatten- och dagvattenledningar inom området. Tveten är ett flackt område inom staden Kungälv. 
Planområdet gränsar i nordost till en vattendelare, men området som helhet avrinner till sydväst via 
dike. År 2014 skedde det översvämningar på fastigheterna Tvetgatan 16-54 i samband med kraftigt 
skyfall (SMHI mätstation i Gbg 15,3 mm regn). Efter fastighetsöversvämningarna byggdes en 
dagvattendamm (ca volym 1200 m3) som skydd för fastigheterna.  

En VSD- utredning (vatten, spillvatten, dagvatten) är beställd och konsekvenser av den kommer att 
beskrivas i granskningsskedet. Detaljplanen kommer att utformas så att planområdet och dess 
omgivning inte kommer påverkas negativt av den planerade utbyggnationen. Detta kan innebära att 
planområdet och bebyggelsestrukturerna kommer behöva förändras till granskningsskedet. I 
samband med detaljplanens utbyggnad kommer dagvattendammen att byggas om så att den utöver 
sin dagvatten- och skyfallsfunktion även får en mer estetisk och rekreativ funktion. 
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Utklipp av området Tveten ur WebGIS med lagret för skyfall och lågpunkter tänt. 

Planförslag 
Planförslaget kommer justeras utifrån den VSD- utredning som är beställd. 

Värme 
Förutsättningar 
Ledningar för fjärrvärme finns utbyggt i gatorna runt planområdet. 

Planförslag  
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät. 

El 
Förutsättningar 
Ledningsnätet för elkraft och tele finns utbyggt i anslutning till planområdet. Dialog förs med 
ledningsägare avseende behov och eventuell placering av transformatorstation. 

 

Avfall 
Förutsättningar 
Kungälvs kommuns renhållningsordning beskrivs i A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen. Den 
rymmer gemensamma mål för en framtida hållbar avfallshantering inom regionen. I 
renhållningsordningen ingår också kommunens Avfallsföreskrifter, antagna 2015-10-01. I 
avfallsföreskrifterna specificeras bland annat lutning och avstånd mellan angöringsplats och soprum. 

Avståndet från byggnaders entré till avfallsutrymmet ska inte överstiga 50 meter enligt Boverkets och 
Avfall Sveriges rekommendationer. Avfallsrummen bör om möjligt placeras på vägen mellan entré 
och målpunkt såsom exempelvis busshållplats.  
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När det gäller tömning ska så kort dragväg som möjligt eftersträvas. Längre dragväg än 10 meter 
debiteras extra avgift. Dragvägen får inte överstiga 25 meter enligt gällande föreskrifter.  

Närmaste kretsloppsstation för källsorterat avfall som tidningar och förpackningar finns idag vid 
Gamla Trollhättevägen 30 meter norr om planområdet. Återvinningscentral finns i Munkegärde. 
 

Planförslag 
För tillkommande bebyggelse krävs avfallsutrymme för både verksamheter och bostäder, med flera 
olika fraktioner i enlighet med Kungälvs kommuns riktlinjer. 

 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Miljökonsekvenser 
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller 
annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, 
programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en 
hållbar utveckling främjas. 
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på miljöbedömning. Regeringen får också 
meddela föreskrifter om samråd i samband med bedömningen av om en plan, ett program eller en 
ändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2004:606). 
 
En miljöbedömning har gjorts för planförslaget. Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna 
utbyggnaden vara i god överenstämmelse med såväl nationella som lokala miljömål och bidra till att 
uppfylla miljömålen. Planen överensstämmer med översiktsplanens intentioner om ett förtätat 
samhälle. Kommunen har ett högt uppsatt bostadsmål och förtätningen är i linje med övriga 
styrdokument. En hög exploatering motiveras av närhet till Kungälvs centrum och mål om täthet i 
kommunens serviceorter.  

Planförslaget är utformat så att större delen av trädallén bevaras. Ansökan om biotopskyddsdispens 
och/eller artskyddsdispens samt anmälan om vattenverksamhet görs till Länsstyrelsen i det fortsatta 
planarbetet. 

Fler boende och verksamma inom området innebär påverkan på buller och luft då transporterna ökar 
men bedöms inte överskrida gällande riktvärden eller påverka hälsa eller miljö negativt. Det finns 
goda förutsättningar för att använda buss, cykel eller att gå istället för att använda egen bil.  

Sociala konsekvenser 
I plan och bygglagens portalparagraf 1 kap, 1§ anges att bestämmelser om planläggning av mark, 
vatten och byggande syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Sociala 
konsekvenser belyser planering utifrån ett människoorienterat perspektiv och berör både 
jämställdhetsfrågor och barnperspektiv.  
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Kommunen arbetar med social hållbarhet genom översiktsplan 2010 och Social Översiktsplan. Mål 
och utgångspunkter är att minska segregation och genom planering skapa ett gott socialt liv som 
underlättar för människors vardag och lägger grunden för att på lika villkor få goda sociala 
levnadsförhållanden.  

Planförslaget har utifrån detta analyserats genom begrepp som vardagsliv vilket hanterar människors 
tillgång till service, arbetsplatser och bra resvägar, identitet som berör samhörighetsaspekter samt 
samspel och möten som redogör för olika människors möjligheter att mötas. Begreppet 
sammanhållen stad hänger samman med mål om att minska segregationen i Kungälvs kommun.  

Konsekvenserna av planförslaget innebär att planområdet binder samman bebyggelsen norr och 
söder om planen med fler bostäder vilket det är brist på i närområdet. Bebyggelsen ger stadslik 
karaktär längs med Trollhättevägen vilket bidrar till en mer sammanhållen stad. En koncentrerad och 
sammanhållen bebyggelse är ett sätt att ge jämnare levnadsvillkor genom att bidra till kortare 
avstånd mellan bostad och målpunkter, samt att det ger underlag för kollektivtrafiken. Genom en 
attraktiv gång- och cykelväg finns möjligheter för fler att bo i området och vidare att välja ett hållbart 
resande. 

Planförslaget föreslår en park i planområdets östra del, som kan bli en mötesplats. Planen möjliggör 
för centrumverksamhet i bottenplan och ett mindre torg förläggs i planområdets södra del som avses 
bli en gemensam mötesplats. 

Planområdet ligger intill både förskola och skola. Gatorna inom planområdet planeras som 
gångfartsgator där bilarna kör på de gåendes villkor. Övriga gator har separerade trottoarer vilket 
skapar möjlighet att ta sig till skolområdena på säkra gångvägar. 

Den idrottsanläggning som finns på platsen idag är sparsamt använd. Kommunen arbetar för att hitta 
en ersättningsplats för de idrottsgrenar som utnyttjar anläggningen.  De aktiva är upplysta om att 
planarbetet pågår och att en flytt krävs 

 

Jämlikhet 
Kvinnor och män har statistiskt sett olika levnadsmönster och olika livsförhållanden och villkoren som 
styr vardagen grundläggs i hur den fysiska miljön används och utformas. Kvinnors inkomstnivå och 
ekonomiska resurser är lägre än mäns. Resmönstren ser olika ut, män reser mer med bil och kvinnor 
mer med kollektiva trafikmedel. Kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj. 

Positiva aspekter på planen är att relativt god kollektivtrafik och cykelavstånd till Kungälvs centrum 
underlättar vardagsresor till arbete och till kommunal och kommersiell service. Planen möjliggör för 
centrumverksamhet och ligger intill både förskola och skola vilket möjliggör att en stor del av 
vardagens behov av kommunal och kommersiell service skulle kunna ske på gångavstånd. Planen 
planeras uppföras med flerbostadshus av olika upplåtelseformer vilket det är brist på i närområdet. 
Detta kan underlätta för fler ekonomiska grupper att kunna bosätta sig i stadsdelen. 

 

Barnperspektiv 
”Barnperspektiv I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om 
barnets rättigheter till svensk lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och 
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rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska 
beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör 
barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett 
sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.” 

Barnens vardagsmiljö präglas av bostadens närområde. Planen ger möjlighet för lek på de egna 
bostadsgårdarna men lek och möten utanför den egna bostadsgården är begränsad. Planområdet har 
goda kommunikationer vilket kan överbrygga barnens barriärer och underlättar sociala 
sammanhang. En busshållplats vid området ger barn och ungdomar rörlighet i samhället.  Gång- och 
cykelvägar finns till skola och förskola som ligger strax utanför planområdet och till Kungälvs centrum 
som ligger ca 1 km söder om planområdet. 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  

Organisatoriska frågor 
Avsnittet om genomförandefrågor har till syfte att redovisa de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Detta avsnitt tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av 
aktuell detaljplan. 

Avsnittet om genomförandefrågor är inte juridiskt bindande. 

Preliminär tidplan 
Planen förväntas antas under andra halvan av år 2022 varpå infrastrukturen behöver byggas ut. Om 
så är möjligt kan byggnadernas byggnation påbörjas parallellt med infrastrukturutbyggnaden. Detta 
beräknas pågå etappvist under ett antal år.  

Genomförandetid 
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år 
och högst femton år. 

Genomförandetiden för detaljplanen är satt till tio år räknat från det datum då planen vunnit 
laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas av kommunen utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för exempelvis 
förlorad byggrätt. 

Huvudmannaskap 
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap inom all allmän platsmark. Huvudmannaskap 
innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. Med 
huvudmannaskapet har kommunen rätt men också skyldighet att lösa in allmän platsmark 
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som ligger inom privatägda fastigheter. Huvudmannaskapet innebär också att kommunen 
före genomförandetidens utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt 
nyttjande. 

Tillgänglighet under produktionstiden 
Befintliga hus och verksamhetslokaler ska kunna nås under produktionstiden. 

Ansvar för anläggningar 
Allmän plats 
Kommunen ansvarar för iordningställande och framtida drift och underhåll av all allmän 
platsmark i detaljplaneområdet.  

Kvartersmark 
Kommande fastighetsägare ansvarar för samtliga byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmarken. T.ex. ansvarar Hemsö för uppförande av äldreboendet om 
marköverlåtelseavtal kan träffas med kommunen. 

Avtal och överenskommelser 
Eftersom all mark ägs av kommunen har hittills inga avtal eller överenskommelser behövts 
tecknas för att köpa eller sälja mark. 

Det bör dock tecknas en överenskommelse med de övriga delägarna av 
gemensamhetsanläggningen om att den ska ersättas av en kommunal gata eftersom 
anläggningen i planförslaget lagts ut som allmän platsmark. 

Kommunen och vårdbolaget Hemsö tecknade år 2019 ett samverkansavtal i vilket parterna 
bl.a. avtalade om ett nytt äldreboende som Hemsö ska bygga på kommunal mark. Detta 
äldreboende kommer att lokaliseras inom denna detaljplan varför kommunen kommer 
behöva ta fram ett marköverlåtelseavtal som reglerar denna överlåtelse till Hemsö. 
Marköverlåtelseavtalets villkor kommer att förtydligas i granskningshandlingen. 

Markförvärv 
Något markförvärv är inte aktuellt då kommunen redan äger all mark. Däremot kan 
kvartersmark överlåtas till privata fastighetsägare (t.ex. Hemsö) om marköverlåtelseavtal 
ingås med kommunen. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägare 
Den enda konsekvensen för de två privata fastighetsägarna Hemsö och Förbo är att 
infartsvägen i sydöstra delen av planområdet som idag utgörs av en 
gemensamhetsanläggning ersätts av en kommunal gata. I förlängningen innebär det att 
varken Hemsö eller Förbo ansvarar för drift och underhåll av denna gata när 
gemensamhetsanläggningen är ersatt och kommunen tagit över ansvaret helt. 
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Erforderlig fastighetsbildning 
Utöver ovan nämnd gemensamhetsanläggning som behöver omprövas bör planområdet 
delas upp i en kvartersstruktur där sammanhängande kvartersmark styckas av för att bilda 
nya och renodlade fastigheter för bl.a. bostads- och centrumändamål.  

Kommunen kommer precisera beskrivningarna kring all fastighetsbildning till 
granskningsskedet. 

Gemensamhetsanläggningar 
Som ovan nämnts kommer den befintliga gemensamhetsanläggningen att omprövas och 
ersättas av en gata inom allmän platsmark.  

Nya gemensamhetsanläggningar kommer troligtvis att behöva bildas för att trygga en 
samordnad förvaltning av anläggningar som blir gemensamma för fler än en fastighetsägare.  

Ledningsrätt och servitut 
Inom planområdet ligger idag befintliga ledningar som är tryggade med antingen 
ledningsrätt och/eller servitut. Om vissa ledningar mot förmodan skulle behövas flyttas på 
t.ex. till förmån för nya byggnader ska ledningsrätten och/eller servitutet omprövas och 
lokaliseras till de nya ledningslägena. 

 

Ekonomiska frågor 
Detaljplaneekonomi 
Kommunen bekostar detaljplanen i egenskap av ensam markägare.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen i rollen som markägare bekostar detaljplanearbetet. Detaljplanen kommer att ge 
möjlighet att bebygga området vilket i sig höjer markvärdet avsevärt. Om kommunen säljer 
kvartersmarken (för t.ex. äldreboendet) kommer intäkterna att vida överstiga 
detaljplanekostnaderna. 

Eventuell omläggning av ledningar görs i samarbete med berörd ledningsägare och bekostas 
av intäkterna från eventuella framtida markförsäljningar. 

Framtida driftkostnader 
Eftersom planområdets allmänna platsmark ges kommunalt huvudmannaskap kommer 
kommunen i framtiden ansvara för och bekosta drift och underhåll av dessa platser. 

De privatägda fastighetsägarna som idag är delägare i befintlig infartsväg kommer i 
framtiden slippa betala drift- och underhållskostnader när gemensamhetsanläggningen har 
omprövats. 
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Tekniska frågor 
Vatten och avlopp 
Eftersom detaljplaneområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt VA kommer 
samtliga byggnader anslutas till det kommunala VA-nätet.  

Nya ledningar kommer dock behövas anläggas vilket förslagsvis sker inom den allmänna 
platsmarken.  

Förbindelsepunkter skapas i de kommande fastighetsgränserna. När en ny förbindelsepunkt 
är upprättad kommer berörd fastighetsägare behöva betala anläggningsavgift till 
kommunens VA-kollektiv. 

Eventuell omläggning av befintliga ledningar bekostas av projektet. 

Den kommande VSD-utredningen kommer behöva arbetas in i detaljplaneförslaget och 
eventuella förändringar kan behövas beskrivas vid behov. 

Dagvatten 
Den befintliga dagvattendammen kommer även att tjäna för områdets dagvattenhantering 
och kan komma att utökas vid behov. Avledning av dagvatten till dammen sker genom 
ledningar och/eller öppna diken. Respektive fastighetsägare ansvarar dock för 
fördröjningsåtgärder i enlighet med kommunens dagvattenpolicy före avledning av 
dagvatten till det kommunala nätet. 

Dagvattendammen ska, i samband med utökningen, ges ett estetiskt lyft för att bidra till 
gestaltningen av parkområdet. Detta kommer att kunna finansieras av projektet genom 
intäkterna från markförsäljningen. 

Den kommande VSD-utredningen kommer behöva arbetas in i detaljplaneförslaget och 
eventuella förändringar kan behövas beskrivas vid behov. 

Gator och allmän plats 
Kommunen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av samtliga gator, 
parken och andra anläggningar inom allmän platsmark. 

Parkering 
Respektive fastighetsägare ansvarar för att ordna sitt parkeringsbehov inom det egna 
kvarteret. Ett förslag på lösning ges ovan under stycke Förutsättning och förändringar. I de 
fall parkeringsanläggningar ska användas av fler än en fastighetsägare kommer en 
gemensamhetsanläggning behöva inrättas. 

Avfall 
Avfallshantering ska ordnas genom anläggning inom kvartersmark på egen fastighet eller 
genom gemensamma lösningar i form av gemensamhetsanläggningar på kvartersmark. 
Kommunens renhållningsordning gäller. 
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Marksanering 
Planområdet tros inte vara påverkat av föroreningar. Markprover ska alltid tas i samband 
med byggstart vilket respektive markägare/byggherre ansvarar för. 

Värme 
Området ligger i närheten av befintliga fjärrvärmeledningar och planeras anslutas genom 
nya ledningar inom den allmänna platsmarken. Kungälv Energi äger fjärrvärmenätet i 
närområdet, bygger ut nya ledningar och tar ut en anslutningsavgift för nya anslutningar. 

El-, bredband och teleförsörjning 
Området ligger i närheten av befintliga elledningar och de nya byggnaderna planeras 
anslutas genom nya ledningar. En ny transformator planeras byggas ut inom området av 
ledningsägaren som även tar ut anslutningsavgifter för nya anslutningar. 

Inom området finns befintliga teleledningar som ligger längs med Trollhättevägen och är 
säkrade med ledningsrätt. Dessa bör studeras närmare för att säkerställa att de inte kommer 
i konflikt med ny byggnation i närheten av ledningsläget. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER 
Detaljplanens samrådshandling var på uppdrag av Kungälvs kommun upprättad av AL Studio 
genom Åsa Edvardsson, Helena Rengemo och Johan Altenius i samarbete med en 
projektgrupp bestående av tjänstemän från Samhälle och utveckling. Ulf Liljankoski och 
Kristina Stenström Samhällsbyggnad Planering handlade planarbetet.  Denis Nähring 
upprättade genomförandebeskrivningen.  

 

Kungälvs kommun 2021-11-25 

För Samhälle och utveckling 

 

 

Kristina Stenström, Ulf Liljankoski Ida Brogren 
Planarkitekt       Enhetschef Plan 
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Sektor samhälle och utveckling 

4 

1 Allmänt 

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

 
Den aktuella planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätter för äldreboende, bostäder och 
centrumverksamhet. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en senare utbyggnad 
längs med Trollhättevägen för att kunna knyta ihop området med centrum och bygga 
vidare på befintlig stadsmiljö.  
 
Planens handläggare 
Planens handläggare är Ulf Liljankoski, planarkitekt. 
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2 Beskrivning av planområdet och omgivningen 

2.1 Lokalisering och planområdets avgränsning 
Planområdet är beläget en kilometer nordöst om centrum och avgränsas i väster av 
Trollhättevägen och industriområde i väster, i norr av Tvetgatan och bostadsområde, i 
öster Tvetgatan och skola, i söder av förskola och befintligt bostadsområde omfattar 
fastigheterna Ängegärde 5:1, Tveten 1:1, Ängegärde 2:6. 
 

 
 

Planområdets placering. 
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Plangränsen markerat med rött. 

 
2.2 Visuell beskrivning 
Här beskrivs vad som finns (dvs vad man ser) i planområdet. Även vad den angränsande 
omgivningen består av.   
Planområdet består idag av gräsytor, enstaka träd i söder, två trädalléer och en större 
dagvattendamm. Inom planområdet fin idag fem tvåvåningshus med tidsbegränsat bygglov 
som i och med planen kommer att permanentas. Inom planområdet finna även två byggnader 
som tillhör idrottsändamålet som i och med planen kommer att tas bort. Norr och söder om 
planområdet finns villaområden. Intill planområdet finns en förskola som kommer ersättas 
med en större förskola i två våningar. Väster om planområdet finns industriområde och öster 
om planområdet finns två skolor. 

 
2.3 Beskrivning med utgångspunkt från kommunens kartdatabas 

• Lågpunktskartering och Skyfallskartering 
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En Vatten- spill- dagvattenutredning (VSD- utredning) är beställda konsekvenser av den 
kommer att beskrivas i granskningsskedet. Detaljplanen kommer att utformas så att 
planområdet och dess omgivning inte kommer påverkas negativt av den planerade 
utbyggnationen. I samband med detaljplanens utbyggnad kommer dagvattendammen att 
byggas om så att den ut över sin dag- och skyfallsfunktion även får en mer estetisk och 
rekreativ funktion. 

fastigheterna Tvetgatan 16-54 i  

 

Utklipp av området Tveten ur WebGIS med lagret för skyfall och lågpunkter tänt. 

 

• Buller  
En bullerutredning är beställd och planområdets eventuella påverkan av buller kommer att 
beskrivas i granskningsskedet. Enlig Kommunens bullerberäkningar har området goda 
förutsättning att klara bullervärdena för den planerade bebyggelsen. 
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• Naturvärdesklass förstudie 2020, klass 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Andra planer för planområdet och dess närhet  
Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19 
och aktualiserad 2016-04-21, anger bostadsbebyggelseför på den aktuella platsen. En 
blandad bebyggelse och bostäder med olika upplåtelseform ska eftersträvas i alla 
kommunens delar och områden. Utbudet på bostadsmarknaden ska passa människor i 
olika livssituationer, med skilda ekonomiska förutsättningar och egna personliga 
uppfattningar om livskvalitet.  En mer koncentrerad och sammanhållen bebyggelse i 
orterna är ett sätt att ge jämlikare levnadsvillkor, genom att de kan bidra till kortare 
avstånd mellan exempelvis bostaden och arbetsplatsen eller mellan bostaden och 
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livsmedelsbutiken eller närhet till kompisar och idrottsanläggningar. Ett tätare samhälle 
med fler invånare innebär att underlaget för service och kollektivtrafik ökar. Andra skäl 
till att bygga tätt kan handla om att skapa stadsmässiga kvaliteter men också om att 
exempelvis den tekniska försörjningen kan lösas mer tillfredsställande och att åkermark 
kan bevaras.  Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.  
Större delen av planområdet är inte detaljplanelagt. Planområdet omfattas idag av 3 
detaljplaner.  

• Kungälv 1719: Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplanen för del av 
Kungälv Norra Fridhemsområdet. Fastställd: 1972-07-14 Laga kraft: 1972-10-10 

• Kungälv 1770: Detaljplan för Tveten - Ungdomsbostäder mm, del av fastigheten 
Tveten 1:1 m fl, Kungälvs kommun, Göteborgs och Bohus län. Laga kraft: 1992-04-
28 

• Kungälv 1770a: Ändring av detaljplan, Detaljplan för förskola Fridhems förskola, 
Tveten 1:1, Kabbelekan 1 & 2. Laga kraft: 2018-04-18. 
 

Genomförande tiden har gått ut för samtliga detaljplaner. 

4 Förändrad markanvändning 

4.1 Markanvändning enligt förslaget 

  
 
 
 



19 Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 - KS2020/1425-11 Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 : DP Ängegärde, Undersökning BMP, samråd 2021-11-25

Sektor samhälle och utveckling 

10 

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

 
Checklista över möjlig miljöpå-
verkan till följd av detaljplanering 
 

 

Uppskattning om miljöpåverkan enligt 
checklistan kan uppstå i aktuell detaljplan 
samt motivering till denna bedömning 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering/Kommentar 

5.1 Planering 
  

Strider planen mot gällande ÖP/FÖP? Nej Detaljplanen bedöms vara förenlig med 
gällande översiktsplan. 
Detaljplaneområdet ligger inom ÖP-
område avsett för ”Nya bostäder 2020”. 

Kommer planen i konflikt med annan 
planering som berör planområdet? 

Nej  

5.2 Sammanvägning med 
effekter orsakade av 
näraliggande planer  

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering  

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

Ja I sydväst planeras för nya bostäder i 
detaljplan Nytorgstaden. Den 
kumulativa effekten av angränsande 
detaljplaner bedöms dock inte innebära 
en betydande miljöpåverkan som 
väsentligt påverkar på ett sådant sätt att 
det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. 

5.3 Naturmiljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

 

Påverkas lagenligt skyddad natur: 
Natura 2000, riksintressen, reservat, 

Osäkert Inom området ligger en biotopskyddad 
allé. Utgångpunkten är att den inte ska 
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strandskydd, biotopskydd (även 
generella) eller föreslagen skyddad 
natur? 

påverkas negativt av den nya 
detaljplanen. Skulle allén påverkas 
negativt kommer dispensansökan 
krävas. Frågan belysas ingående inom 
planarbetet. 
Ett dike i norr kan vara biotopskyddet 
en utredning kring vatten, dagvatten och 
spillvatten är bestäld. Planens påverkan 
på diket kommer att klargöras i den 
utredningen. 
Planens genomförande bedöms inte 
innebära en betydande miljöpåverkan 
som väsentligt påverkar på ett sådant 
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. 

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

Nej  

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

Osäkert Trankärrsbäcken som går i östra kanten 
av planområdet och som fortsätter ned 
till Göta älv är ett vattendrag som ingår 
i kommunes fiskevårdsplan. Under 
hösten görs åtgärder precis här inom 
planområdet med att lägga ut grus och 
ev plantera träd. Tanken är att fisk ska 
kunna gå upp här och bli ett fint 
pedagogiskt exempel för bl a 
skolbarnen i närheten.  
I vår NVI på förstudienivå har bäcken 
klassats med klass 3. 
 
Det är oklart om bäcken kommer att 
påverkas planen under något skede? 
Någon NVI för övriga planområdet är 
inte gjort varför det inte går att uttala sig 
om något värde påverkas. En NVI 
behöver göras likväl en 
ekosystemtjänstanalys för att ta reda på 
vilka tjänster som finns där nu, vilka 
som påverkas av byggnation och vilka 
tjänster som isf behöver förstärkas och 
kompenseras för.  
Går det att lägga ett stråk med park 
längs med bäcken vore det bra. 
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Påverkas övrig skyddsvärd natur 
(naturvårdsprogram, ekologiskt särskilt 
känsligt område, ansvarsarter, 
skyddsvärda träd)?  

Osäkert  Inom området ligger biotopskyddad 
allé. Utgångpunkten är att dessa inte ska 
påverkas negativt av den nya 
detaljplanen. Skulle allén påverkas 
negativt kommer dispensansökan 
krävas. Frågan belysas ingående inom 
planarbetet. 
Planens genomförande bedöms inte 
innebära en betydande miljöpåverkan 
som väsentligt påverkar på ett sådant 
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. 

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

Osäkert Se ovan ang Transkärrsbäcken. Här 
vandrar öring 

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

Osäkert Inom området ligger biotopskyddad 
allé. Utgångpunkten är att dessa inte ska 
påverkas negativt av den nya 
detaljplanen. Skulle allén påverkas 
negativt kommer dispensansökan 
krävas. Frågan belysas ingående inom 
planarbetet 
Planens genomförande bedöms inte 
innebära en betydande miljöpåverkan 
som väsentligt påverkar på ett sådant 
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. 
 

5.4 Rekreation och friluftsliv 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

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

Nej  

Påverkas värdefullt rekreationsområde 
(naturvårdsprogram, vandringsleder 
m m)?  

Nej  

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

Nej 
 
 
Ja 
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Påverkas gröna kilar/grönstruktur? 
 

Nej  

5.5 Vatten 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Risk för översvämningar? Ja Risk och befintliga problem med 
översvämningar finns. (se lågpunkts- 
och skyfallskartan). Dessa risker och 
problem hanteras inom planarbetet. 
Åtgärder kommer att tas fram i och med 
kommande utredning. 
Planens genomförande bedöms dock 
inte innebära en betydande 
miljöpåverkan som väsentligt påverkar 
på ett sådant sätt att det inte på ett enkelt 
sätt kan överblickas eller åtgärdas. 

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

Nej Dagvatten ska omhändertas inom 
planområdet. Bland annat genom 
områdets dagvattendamm. Orenat 
dagvatten får inte gå ut i 
omkringliggande vattendrag. 

Påverkas vattenskyddsområde eller 
annan vattentäkt? 

Nej  

Förändrade infiltrationsförhållanden? 
Förändras grundvattennivån? 
 

Ja Då planområdet idag till stora delar 
består av grönområde kommer 
infiltrationsmöjligheter att påverkas. 
Inom planområdet finns en befintlig 
dagvattendamm som kommer att 
utformas efter behov, samt ses 
infiltrations-, grundvatten och 
dagvattensituationen över inom 
planarbetet. 
Planens genomförande bedöms dock 
inte innebära en betydande 
miljöpåverkan som väsentligt påverkar 
på ett sådant sätt att det inte på ett enkelt 
sätt kan överblickas eller åtgärdas. 

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

Nej  
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Påverkas miljökvalitetsnorm? 
Påverkas status enligt vattenöversikten? 
 

Nej  Planarbetet beaktar kommunens 
dagvattenplan som är en förutsättning i 
hänsynen till MKN för vatten 
 

Innebär planen markavvattning eller 
vattenverksamhet? 
Berörs befintligt 
markavvattningsföretag? 

Nej 
 
 
Ja 
 

Planen omfattas till vissa delar av ett 
markavvattningsföretag vilket beaktas i 
planarbetet. 
Planens genomförande bedöms dock 
inte innebära en betydande 
miljöpåverkan som väsentligt påverkar 
på ett sådant sätt att det inte på ett enkelt 
sätt kan överblickas eller åtgärdas. 

5.6 Kulturmiljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Påverkas område/objekt av riksintresse 
för kulturvärden? 

Nej  

Påverkas byggnadsminne? Nej   
Påverkas fornlämningar/kultur-
lämningar?  

Nej  

Påverkan på område/objekt i 
kulturmiljöprogram eller 
bebyggelseinventeringen?  
Påverkas övrigt skyddsvärt 
kulturlandskap eller område/objekt 
med stora kulturvärden? 
 

Nej 
 
 
Nej 

 

Påverkas område/objekt av 
industriminneskaraktär?  

Nej  

5.7 Visuell miljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

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

JA 
 
Nej 
 
Nej 

Stads- och landskapsbilden kommer att 
förändras från att till stora delar vara en 
öppen grönyta, till att få en 
stadsmässigkaraktär. Utformning och 
gestaltning ska ta hänsyn till omgivning 
och sammanhang. 
Planens genomförande bedöms dock 
inte innebära en betydande 
miljöpåverkan som väsentligt påverkar 
på ett sådant sätt att det inte på ett 
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enkelt sätt kan överblickas eller 
åtgärdas. 

5.8 Hushållning med 
naturresurser 

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

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

Nej  

Är aktiviteterna resurs- eller 
energislukande?  
Gynnas eget bilåkande på bekostnad av 
gång-, cykel-, eller kollektivtrafik? 

Nej 
 
Nej 

Planområdet ligger i centralorten och  
förutsättningar för resande utan bil är 
därför mycket goda. 
 

5.9 Hälsa och säkerhet 
  

Risk för skred, ras eller erosion? 
 

Nej   

Förekommer radon i potentiellt 
hälsoskadliga mängder? 
 

Osäkert Risk för radon behöver utredas i 
bygglovsskedet. 
I gällande översiktsplan påpekas att: 
”Sedan tidigare är det känt att delar av 
Kungälvs tätort samt norrut längs Göta 
älv är högriskområde. 
Mätningar i anslutning till området 
pekar på att radonmängderna kan vara 
förhöjt. 
Planens genomförande bedöms dock 
inte innebära en betydande 
miljöpåverkan som väsentligt påverkar 
på ett sådant sätt att det inte på ett 
enkelt sätt kan överblickas eller 
åtgärdas. 

Finns farliga ämnen i marken? 
 

Osäker Ingen miljöfarlig verksamhet har bedri-
vits inom planområdet dock kan det 
finnas sen viss risk att lättflyktiga 
markföroreningar spridit sig till 
planområdet via grundvattnet från 
intilliggande industriområde.  
Utredning kring detta planeras till 
granskningsskedet. 



19 Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 - KS2020/1425-11 Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 : DP Ängegärde, Undersökning BMP, samråd 2021-11-25

Sektor samhälle och utveckling 

16 

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

Överskrids rikt- och gränsvärden för 
ljudnivåer? 
Förändras ljudnivåerna? 
 

Nej 
 
Ja 

Inom planarbetet utreds och hanteras 
bullerfrågor för att inte överskrida rikt- 
och gränsvärden för ljudnivåer (se 
bullerbild). 
Förändring av ljudnivåer bedöms ske då 
fler personer och transporter kommer att 
bo och röra sig i området. 
Planens genomförande bedöms dock 
inte innebära en betydande 
miljöpåverkan som väsentligt påverkar 
på ett sådant sätt att det inte på ett 
enkelt sätt kan överblickas eller 
åtgärdas. 

Risk för störande vibrationer? Nej   

Risk för utsläpp av farliga ämnen vid 
trafikolycka? 
 

Nej  

Påverkas trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter? 
 

Ja Inom planarbetet ses trafiksäkerheten 
över och säkerställs att en god 
trafiksäkerhet uppnås. Planen bedöms 
tillföra kvalitéer och inte försämra 
trafiksäkerheten. 
Planens genomförande bedöms inte 
innebära en betydande miljöpåverkan 
som väsentligt påverkar på ett sådant 
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. 

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

Nej   

Bländande ljussken? 
Skuggor? 

Nej 
Nej 

 

Underskrids rekommenderade skydds-
avstånd till djurhållning? 
 

Nej  

Stark lukt? Nej  
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5.10 Luft 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Utsläpp från trafik? 
 

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

Andra utsläpp, t ex från industriella 
processer? 

Nej  

Överskrids nationella rikt- och gräns-
värden och miljökvalitetsnorm? 

Nej  

5.11 Social miljö  
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

 

Påverkas befintliga boende? 
 

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

Påverkas antalet personer som vistas i 
området dagtid? 

Ja Antalet bostäder och verksamheter 
kommer att öka i området. 

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

Ja Antalet bostäder och verksamheter 
kommer att öka i området. 

Förändras ålders- eller socioekonomisk 
sammansättning? 

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

Sänks områdets status? 
 

Nej Områdets och omgivningens status kan 
tänkas öka. 

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

Nej  

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

Nej  

Finns endast byggnader av ett slag med 
avseende på höjd, ålder, kvalitet, 
tidsepok, prisklass och upplåtelseform? 

Nej  
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Upplevs gång-/cykelstråken som 
otrygga? (är de t ex lokaliserade långt 
från bostadshus eller nära snabbt 
körande biltrafik?)  

Nej  

Är kollektivtrafikens hållplatser 
otillgängliga och otryggt placerade? 

Nej  

Ökas barriäreffekter, går det att röra sig 
genom området på bara ett sätt? 

Nej  

Försvåras för fotgängare och cyklister? 
 

Nej   

5.12 Nationella, regionala och 
lokala miljömål  

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

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

Nej  

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

Nej Lokalisering nära Kungälv centrum. 
Nära till busshållplats.   

2. Frisk luft. Energiplan (2010) Nej  

3. Bara naturlig försurning. Vatten-
översikt (1996), Energiplan (2010) 

Nej  

4. Giftfri miljö. Vattenöversikt (1996), 
Miljöprogram för bostäder (2012) 

Nej  

5. Skyddande ozonskikt. Lokala 
miljömål saknas 

Nej  

6. Säker strålmiljö. ÖP (2010) Nej  

7. Ingen övergödning. Vattenöversikt 
(1996), Naturvårds- och friluftsplan 
(2005), VA-policy (2016) 

Nej  
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8. Levande sjöar och vattendrag. 
Vattenöversikt (1996) 

Nej  

9. Grundvatten av god kvalitet. 
Vattenöversikt (1996), Kungälvs kustzon – 
undersökning av grundvattentillgång 
(2002) 

Nej  

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

Nej  

11. Myllrande våtmarker. Lokala 
miljömål saknas 

Nej  

12. Levande skogar, Naturvårds- och 
friluftsplan (2005) 

Nej  

13. Ett rikt odlingslandskap. 
Naturvårds- och friluftsplan (2005), ÖP 
(2010) 

Nej  

14. Storslagen fjällmiljö. Nej Ej tillämpbar för Kungälv 

15. God bebyggd miljö. ÖP (2010), 
Kulturmiljöprogram (1987), Naturvårds- 
och friluftsplan (2005), Energiplan (2010) 

Nej  

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

Nej  

 
 

6 Alternativ 
Under denna rubrik förs en diskussion om alternativ lokalisering eller utformning 
jämfört med det förslag som redovisas  

Alternativ Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Ger nollalternativ mindre negativ 
påverkan? 

Nej Tänkbar alternativlokalisering skulle 
inte ger någon fördel mot nu föreslagen 
plats.  
Detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanen och planförslaget 
krockar inte med andra värden på ett 
sådant sätt att en lokaliseringsprövning 
krävs.   

Kan alternativa sätt att uppnå syftet 
minska negativ påverkan? 

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

Nej  

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

Nej  

7 Sammanfattande bedömning & Slutsats 

 

Medverkande tjänstemän 
Ulf Liljankoski, planarkitekt, Planenheten. 
Anna Dahlén, kommunekolog, Planenheten. 
Erik Liedner, planarkitekt, Planenheten. 
Fredrik Horn, miljöinspektör, Miljöenheten. 
 
 
Kungälvs kommun 2021-11-25 
För Samhälle och utveckling 
 
 
 
 
 
 
Kristina Stenström, Ulf Liljankoski  Ida Brogren 
Planarkitekt    Enhetschef Plan 
 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Utförda utredningar visar att den nya detaljplanen inte medför risk för påtaglig skada för 
berörda riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken, eller risk för överskridande av 
beslutade miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-30
Sida 11 (25)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 157/2021

Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 (Dnr KS2020/1425)
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att planlägga del av fastigheten Ängegärde 5:1 för att möjliggöra 
nybyggnation av 90 äldrebostäder, att tillskapa cirka 250 bostäder och byggrätter för 
centrumverksamhet, samt att tillfälligt bygglov för bostäder permanenteras. Ny bebyggelse 
ger ett bättre underlag för närservice och utveckling av Kungälvs centrum.

Förslaget intensifierar markanvändningen och tar idrottsområde i anspråk. Befintlig 
dagvattendamm justeras men det bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan.

Förslag till beslut är att detaljplan godkänns för samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1
Bilaga DP Ängegärde, Plankarta, Samråd, 21-11-25
Bilaga DP Ängegärde Planbeskrivning, Samråd  2021-11-25
Bilaga Dp Ängegärde, Situationsplan, Samråd 21-11-25
Bilaga DP Ängegärde, Undersökning BMP, samråd 2021-11-25

Förslag till kommunstyrelsen

1. Detaljplan för bostäder i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- och bygglagen PBL 
(2010: 900) kap.5 § 11. 

__________
Martin Högstedt (UP) och Morgan Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet

Expedieras till:  

Ida Brogren 

För kännedom till:

Anna Hedlin
Gunilla Karlsson 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-30
Sida 11 (25)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 157/2021

Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 (Dnr KS2020/1425)
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att planlägga del av fastigheten Ängegärde 5:1 för att möjliggöra 
nybyggnation av 90 äldrebostäder, att tillskapa cirka 250 bostäder och byggrätter för 
centrumverksamhet, samt att tillfälligt bygglov för bostäder permanenteras. Ny bebyggelse 
ger ett bättre underlag för närservice och utveckling av Kungälvs centrum.

Förslaget intensifierar markanvändningen och tar idrottsområde i anspråk. Befintlig 
dagvattendamm justeras men det bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan.

Förslag till beslut är att detaljplan godkänns för samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1
Bilaga DP Ängegärde, Plankarta, Samråd, 21-11-25
Bilaga DP Ängegärde Planbeskrivning, Samråd  2021-11-25
Bilaga Dp Ängegärde, Situationsplan, Samråd 21-11-25
Bilaga DP Ängegärde, Undersökning BMP, samråd 2021-11-25

Förslag till kommunstyrelsen

1. Detaljplan för bostäder i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- och bygglagen PBL 
(2010: 900) kap.5 § 11. 

__________
Martin Högstedt (UP) och Morgan Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet

Expedieras till:  

Ida Brogren 

För kännedom till:

Anna Hedlin
Gunilla Karlsson 
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Tjänsteskrivelse

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

1(3) 

Handläggarens namn
Johanna Rydberg 

11/24/2021

Ansökan om nationell idrottsutbildning vid Mimers Hus gymnasium (Dnr 
KS2021/1978-1)
Sammanfattning
Mimers Hus gymnasium erbjuder idag nationell idrottsutbildning i tre idrotter, bandy, 
handboll och rodd. Utbildningen erbjuds som en särskild variant och innebär en möjlighet 
för elever att kombinera gymnasiestudier med sitt idrottsintresse. För att kunna fortsätta att 
erbjuda utbildningen krävs en ansökan till Skolverket. Verksamheten föreslår att Mimers 
Hus gymnasium får i uppdrag att senast den 31 januari 2022 ansöka om nationellt godkänd 
idrottsutbildning för bandy, handboll och rodd.

Juridisk bedömning 
Av 5 kap. 28 § gymnasieförordningen framgår att en utbildning där ämnet specialidrott 
ingår får godkänns som nationell idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär 
och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen. 
Kungälvs kommun har idag ett etablerat samarbete med Kungälvs handbollsklubb, IFK 
Kungälv och Kungälvs roddklubb.

Av 16 kap. 9 § skollagen framgår att ansökan om särskild variant (till exempel nationell 
idrottsutbildning) ska prövas av Statens skolverk. Ett beslut om att anordna en särskild 
variant gäller för fyra antagningsomgångar (5 kap. 10 § gymnasieförordningen). 

Inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har en översyn av riksidrottsgymnasier 
och nationellt godkända idrottsutbildningar genomförts. Översynen har lett fram till förslag 
som innebär ett tydligare, mer transparent och hållbart system för idrottsutbildningar i 
gymnasie- och gymnasiesärskolan. Det föreslås ändringar i skollagen (2010:800), 
gymnasieförordningen (2011:2039) och förordningen (1999:1177) om statsbidrag till 
idrottsverksamhet. Syftet är att elitidrottande ungdomar ska kunna kombinera en gymnasial 
utbildning med en elitidrottssatsning.  I premorian U2020/04134/GV föreslår bland annat 
en ny idrottsutbildning med specialidrott ska ersätta de två idrottsutbildningarna 
riksidrottsgymnasium och nationellt godkänd idrottsutbildning.

Bakgrund
Elever på gymnasiet har idag möjlighet att kombinera elitidrott med gymnasiestudier, 
antingen genom nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) eller på ett riksgymnasium 
(RIG). 
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RIG har riksrekrytering medan NIU har lokal/regional antagning. Mimers Hus gymnasium 
erbjuder idag nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i bandy, handboll och rodd. Att 
läsa en NIU-utbildning innebär att eleven läser kurser i specialidrott och ges möjlighet att 
utvecklas till en hög nivå inom sin idrott. För att ansöka om en nationell idrottsutbildning 
krävs att utbildningen har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med 
specialidrottsförbundet. Kommuner som vill bedriva NIU ansöker till Skolverket senast den 
31 januari. Skolverket beslutar om var NIU får anordnas och hur många platser dessa 
utbildningar får omfatta.

Specialidrottsförbundet för bandy och handboll har tillstyrkt att Kungälvs kommun ansöker 
om att anordna nationell idrottsutbildning i respektive idrott. Specialidrottsförbundet för 
rodd har inte ännu inte tillstyrkt ansökan. Specialidrottsförbundet gör en bedömning 
utifrån hur intresset ser ut och den geografiska spridningen. Kungälvs kommun är ensam 
om att erbjuda nationell idrottsutbildning i landet, men rodd erbjuds även som en 
riksrekryterande utbildning på gymnasieskolan Sanda i Jönköpings kommun. Båda skolorna 
har de senaste åren haft svårt att fylla sina platser och därför överväger 
specialidrottsförbundet för rodd att inte fortsätta med rodd i Kungälvs kommun, i 
förhoppning om att det i sin tur ska leda till att platserna i Jönköping fylls. Inför 
antagningen till NIU rodd på Mimers Hus gymnasium höstterminen 2021 ansökte och 
antogs två elever till utbildningen. För NIU bandy och handboll har Mimers Hus 
gymnasium har intresset varit större och skolan har inte haft svårt att fylla sina platser till 
utbildningarna. 

Verksamhetens bedömning
Att erbjuda nationell idrottsutbildning på Mimers innebär en möjlighet för ungdomar att 
studera samtidigt som de utvecklas inom sin idrott på hemmaplan. Målet att är att ge 
eleverna förutsättningar att spela på en nationell nivå och klara av idrottsrelaterade uppdrag 
inom aktuell sport, samtidigt som de har en utbildning som möjliggör eftergymnasiala 
studier eller anställning. 

Kungälvs kommun har sedan flera år tillbaka ett väletablerat samarbete med Kungälvs 
handbollsklubb, IFK Kungälv och Kungälvs roddklubb. Mimers Hus gymnasium har 
anställda instruktörer för handboll och bandy. Målet är att även ha anställda instruktörer i 
rodd, men i dagsläget är det Kungälvs roddklubb som står för instruktörerna i rodd. 

Nationell idrottsutbildning i Handboll erbjuds på flera andra skolor i Göteborgsregionen, 
Partille Gymnasium, Aranäsgymnasium i Kungsbacka och Alströmergymnasiet i Alingsås. 
Katrinelundsgymnasiet i Göteborg erbjuder även riksrekryterande utbildning i handboll. 
Mimers Hus gymnasium attraherar främst elever till NIU handboll från närliggande 
kommuner i Göteborgsregionen. Kungälvs kommun är ensam om att erbjuda NIU bandy 
och rodd i Göteborgsregionen och attraherar därför elever från ett större 
upptagningsområde. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om nummer ett ”Ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande”. Att ge fler elever möjlighet att kombinera sitt 
idrottsintresse med studier kan ge eleverna ökad motivation, vilket i sin tur kan bidra till 
ökad måluppfyllelse och bidra till goda förutsättningar för livslångt lärande.



20 Ansökan om Nationell idrottsutbildning vid Mimers Hus gymnasium - KS2021/1978-1 Ansökan om Nationell idrottsutbildning vid Mimers Hus gymnasium : Ansökan om Nationell idrottsutbildning vid Mimers Hus gymnasium

3(3)

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål nummer 4 ”God utbildning för alla”. Samarbetet med 
specialidrottsförbunden ger goda förutsättningar för Mimers Hus gymnasium att erbjuda en 
god utbildning i aktuell idrott. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har ingen direkt koppling till befintliga styrdokument. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Att erbjuda nationell idrottsutbildning i bandy, handboll och rodd ger elever i Kungälvs 
kommun möjlighet att utvecklas inom dessa idrotter på hemmaplan. 

Ekonomisk bedömning
Nationell idrottsutbildning förväntas inte leda till några ytterligare kostnader utan 
finansieras inom befintlig budget. När det gäller elever från andra kommuner så ges 
ersättning utöver programpriset. SKR har i samråd med Riksidrottsförbundet tagit fram ett 
rekommenderat belopp från hemkommunen till anordnarkommunen avseende merkostnad 
för ämnet specialidrott (cirkulär 19:36). För 2021 motsvarade det följande belopp:

o 15 267 kronor för lagidrott (handboll och bandy)
o 18 320 kronor för individuell idrott (rodd)

Förslag till beslut
Mimers Hus gymnasium i uppdrag att senast den 31 januari 2022 ansöka om 
nationellt godkänd idrottsutbildning för bandy, handboll och rodd.

Amela Filipovic Dennis Reinhold
Verksamhetschef Sektorchef

Expedieras till: 

För kännedom till: Rektor Mimers 
Hus gymnasium Munin, 
jonas.sjoberg@skola.kungalv.se
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-01
Sida 18 (19)

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 197/2021

Ansökan om Nationell idrottsutbildning vid Mimers Hus gymnasium 
(Dnr KS2021/1978)

                       
            Mimers Hus gymnasium erbjuder idag nationell idrottsutbildning i tre idrotter, bandy,

handboll och rodd. Utbildningen erbjuds som en särskild variant och innebär en möjlighet
för elever att kombinera gymnasiestudier med sitt idrottsintresse. För att kunna fortsätta att
erbjuda utbildningen krävs en ansökan till Skolverket. Verksamheten föreslår att Mimers
Hus gymnasium får i uppdrag att senast den 31 januari 2022 ansöka om nationellt godkänd
idrottsutbildning för bandy, handboll och rodd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad: 2021-11-24

Beslut
                                Mimers Hus gymnasium får i uppdrag att senast den 31 januari 2022 ansöka om

           nationellt godkänd idrottsutbildning för bandy, handboll och rodd.

__________

Expedieras till

För kännedom till
Rektor Mimers
Hus gymnasium 
Munin,
jonas.sjoberg@skola.k
ungalv.se
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 197/2021

Ansökan om Nationell idrottsutbildning vid Mimers Hus gymnasium 
(Dnr KS2021/1978)

                       
            Mimers Hus gymnasium erbjuder idag nationell idrottsutbildning i tre idrotter, bandy,

handboll och rodd. Utbildningen erbjuds som en särskild variant och innebär en möjlighet
för elever att kombinera gymnasiestudier med sitt idrottsintresse. För att kunna fortsätta att
erbjuda utbildningen krävs en ansökan till Skolverket. Verksamheten föreslår att Mimers
Hus gymnasium får i uppdrag att senast den 31 januari 2022 ansöka om nationellt godkänd
idrottsutbildning för bandy, handboll och rodd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad: 2021-11-24

Beslut
                                Mimers Hus gymnasium får i uppdrag att senast den 31 januari 2022 ansöka om

           nationellt godkänd idrottsutbildning för bandy, handboll och rodd.

__________

Expedieras till

För kännedom till
Rektor Mimers
Hus gymnasium 
Munin,
jonas.sjoberg@skola.k
ungalv.se
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Handläggarens namn
Madeleine Wollbrant 

12/1/2021

Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB och G-stock 23 AB, inom 
Kastellegården 1:52. (Dnr KS2016/2111-172)
Sammanfattning
Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att 
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i 
Västra Ytterby. Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med 
Götenehus AB. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018. 

Markanvisningsavtalen gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper. 
Exploatören vill nu teckna marköverlåtelseavtal för etapp 2 och 3. 
Exploatören har bildat två projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalen med, 
G-Stock 18 AB och G-Stock 23 AB. 

Eftersom exploatören har bildat två projektbolag har förslag till två marköverlåtelseavtal 
upprättats. Marköverlåtelseavtalen reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga 
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de 
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalen för de två exploatörerna 
reglerar tillsammans marköverlåtelse för ca 40 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt. 

Enligt marköverlåtelseavtalen har kommunen rätt att häva köpet om exploatören inte sökt 
bygglov för det antal bostäder som överensstämmer med anbudets målsättning, inom 12 
respektive 24 månader från det datum då köpebrev för exploateringsfastigheten utfärdats. 
Om kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet är 10 procent av erlagd köpeskilling förfallen. 
Resterande del av köpeskillingarna ska omgående återbetalas till exploatören. 
Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en sådan hävning. 

Kommunen äger också rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal 
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område, 
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för 
marköverlåtelseavtalen tecknas moderbolagsborgen. 

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalen med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
marköverlåtelseavtalen.
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Juridisk bedömning 
Markanvisningsprocessen överensstämmer med Kungälvs nu gällande styrdokument och 
kommunfullmäktiges principer. Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om 
försäljning av offentlig egendom ska beaktas när en kommunal fastighet säljs. Den 
kommunala likabehandlingsprincipen ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och 
försäljning av kommunal mark samt att 2(3) kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. 
EU:s statsstödsregler ska säkerställa att kommunen ej ska sälja fast egendom till ett pris som 
understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset.

Bakgrund
Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att 
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i 
Västra Ytterby. Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med 
Götenehus AB. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018. 
Markanvisningsavtalen gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper. 
Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för en första bostadsetapp. Exploatören vill nu 
teckna marköverlåtelseavtal för etapp 2 och 3. Exploatören har bildat två projektbolag som 
de önskar teckna marköverlåtelseavtalen med, G-Stock 23 AB och G-Stock 18 AB. 
Då exploatören har bildat två projektbolag har två marköverlåtelseavtal upprättats för 
respektive etapp.

Verksamhetens bedömning
Förslag till marköverlåtelseavtal har upprättats för etapp 2 och 3. Marköverlåtelseavtalen 
reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga frågor med mera. Villkoren i avtalen 
följer det som tidigare har avtalats i de markanvisningsavtal som nu ska ersättas. 
Marköverlåtelseavtalen reglerar tillsammans marköverlåtelse för ca 40 bostäder med 
upplåtelseform bostadsrätt. 

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalen med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
marköverlåtelseavtalen.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar - Bostadsområdet är lokaliserat i nära 
anslutning till närströvområden. Inom planområdet planeras en kommunal lekplats, 
kommunen planerar också för att anlägga spänger kring en befintlig våtmark vilket gör 
platsen mer tillgänglig för promenad och lek. 

Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen - Inom arbetet 
med detaljplanen har obligatoriska och extrainsatta samrådsmöten med sakägarkretsen hållits 
för
att få god förankring i området. 

Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen – Bostäderna 
planeras i anslutning till befintlig bebyggelse med gång- och cykelavstånd till Ytterby station. 
Detta medför goda förutsättningar för resor till fots och via cykel. Inom detaljplanen finns 
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en bred gång-och cykelbana utbyggd. Med ökad bostadsutbyggnad ökar också underlaget för 
god kollektivtrafik.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
I detaljplanens planbeskrivning redogörs för planområdets förhållande till de miljömål som 
bedömts relevanta för planförslaget.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Vid tillfället då markanvisningstävlingen ägde rum fanns inga antagna riktlinjer för 
markanvisning.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Vuxna och barn kommer att bo i området. Inom planområdet kommer också en förskola 
byggas. Barnperspektivet har beaktats i planarbetet. Jämställdhetsperspektivet har beaktats i 
framtagandet av detaljplanen och bedöms ge en bra grund för jämlika och sociala 
levnadsförhållanden.

Ekonomisk bedömning
Marköverlåtelseavtalen ger förväntade intäkter i enlighet med tidigare kalkyler. Kalkylerna 
baseras på exploatörens anbud i markanvisningstävlingen. Marköverlåtelseavtalen ger en 
intäkt till projektet på cirka 21,5 miljoner. När hela området är utbyggt kommer det ge ett 
ekonomiskt överskott vilket har redovisats i tidigare prognoser. 

Enligt marköverlåtelseavtalen har kommunen rätt att häva köpet om exploatören inte sökt 
bygglov för det antal bostäder som överensstämmer med anbudets målsättning, inom 12 
respektive 24 månader från det datum då köpebrev för exploateringsfastigheten utfärdats. 
Om kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet är 10 procent av erlagd köpeskilling förfallen. 
Resterande del av köpeskillingarna ska omgående återbetalas till exploatören. 
Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en sådan hävning. 

Kommunen äger också rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal 
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område, 
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för 
marköverlåtelseavtalen tecknas moderbolagsborgen

Förslag till beslut
1. Upprättade marköverlåtelseavtal med G-stock 18 AB och G-stock 23 AB 

godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna marköverlåtelseavtalen

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling
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Expedieras till: Sara Almroth 
Götenehus AB, Stora Åvägen 19B, 436 34 Göteborg

För kännedom till: Boris Damljanovic Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef 
Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och 
Utveckling, Madeleine Wollbrant Kart och Mark, Frida Källberg Kart och 
Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 160/2021

Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB och G-stock 23 AB (Dnr KS2016/2111)
Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att 
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i 
Västra Ytterby. Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med 
Götenehus AB. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018. 

Markanvisningsavtalen gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper. 
Exploatören vill nu teckna marköverlåtelseavtal för etapp 2 och 3. 
Exploatören har bildat två projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalen med, 
G-Stock 18 AB och G-Stock 23 AB. 

Eftersom exploatören har bildat två projektbolag har förslag till två marköverlåtelseavtal 
upprättats. Marköverlåtelseavtalen reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga 
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de 
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalen för de två exploatörerna 
reglerar tillsammans marköverlåtelse för ca 40 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt. 

Enligt marköverlåtelseavtalen har kommunen rätt att häva köpet om exploatören inte sökt 
bygglov för det antal bostäder som överensstämmer med anbudets målsättning, inom 12 
respektive 24 månader från det datum då köpebrev för exploateringsfastigheten utfärdats. 
Om kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet är 10 procent av erlagd köpeskilling förfallen. 
Resterande del av köpeskillingarna ska omgående återbetalas till exploatören. 
Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en sådan hävning. 

Kommunen äger också rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal 
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område, 
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för 
marköverlåtelseavtalen tecknas moderbolagsborgen. 

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalen med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
marköverlåtelseavtalen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB
Marköverlåtelseavtal G-stock 23 AB

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättade marköverlåtelseavtal med G-stock 18 AB och G-stock 23 AB 

godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna marköverlåtelseavtalen

__________
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Expedieras till: Sara Almroth 
Götenehus AB, Stora Åvägen 19B, 436 34 Göteborg

För kännedom till: Boris Damljanovic Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef 
Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och 
Utveckling, Madeleine Wollbrant Kart och Mark, Frida Källberg Kart och 
Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 160/2021

Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB och G-stock 23 AB (Dnr KS2016/2111)
Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att 
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i 
Västra Ytterby. Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med 
Götenehus AB. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018. 

Markanvisningsavtalen gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper. 
Exploatören vill nu teckna marköverlåtelseavtal för etapp 2 och 3. 
Exploatören har bildat två projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalen med, 
G-Stock 18 AB och G-Stock 23 AB. 

Eftersom exploatören har bildat två projektbolag har förslag till två marköverlåtelseavtal 
upprättats. Marköverlåtelseavtalen reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga 
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de 
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalen för de två exploatörerna 
reglerar tillsammans marköverlåtelse för ca 40 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt. 

Enligt marköverlåtelseavtalen har kommunen rätt att häva köpet om exploatören inte sökt 
bygglov för det antal bostäder som överensstämmer med anbudets målsättning, inom 12 
respektive 24 månader från det datum då köpebrev för exploateringsfastigheten utfärdats. 
Om kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet är 10 procent av erlagd köpeskilling förfallen. 
Resterande del av köpeskillingarna ska omgående återbetalas till exploatören. 
Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en sådan hävning. 

Kommunen äger också rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal 
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område, 
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för 
marköverlåtelseavtalen tecknas moderbolagsborgen. 

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalen med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
marköverlåtelseavtalen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB
Marköverlåtelseavtal G-stock 23 AB

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättade marköverlåtelseavtal med G-stock 18 AB och G-stock 23 AB 

godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna marköverlåtelseavtalen

__________
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Expedieras till: Sara Almroth 
Götenehus AB, Stora Åvägen 19B, 436 34 Göteborg

För kännedom till: Boris Damljanovic Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef 
Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och 
Utveckling, Madeleine Wollbrant Kart och Mark, Frida Källberg Kart och 
Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten
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Handläggarens namn
Madeleine Wollbrant 

12/1/2021

Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal för Nytorgsstaden  (Dnr KS2020/1575-
19)

Sammanfattning  
Nytorgsstaden har genom sitt centrala läge, storlek och karaktär stora utvecklingsmöjligheter. 
Kommunfullmäktige antog ett planprogram för Nytorgsstaden 16 maj 2019. 
Planprogrammet anger att Nytorgsstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en 
blandning av 
bostäder, kontor och verksamheter. Planprogrammet utgör utgångspunkt för 
detaljplanearbetet. För att möjliggöra och konkretisera utvecklingsförslagen i 
planprogrammet krävs ny detaljplan då gällande detaljplanebestämmelser begränsar dess 
möjligheter. Till det behövs en överenskommelse med fastighetsägarna avseende planläggning 
och övrigt samarbete i samband med byggnation av bostäder och lokaler i Nytorgsstaden. 

Ett samverkansavtal (Dnr KS2020/1575–12) mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder 
och HSB gäller och avtalet är undertecknat 2021-03-18, respektive 2021-01-21. 
Parterna är överens om att Sigillet Fastighets AB ska ingå i Samverkansavtalet och blir en 
part i samverkansavtalet. Samverkansavtalet klargör ekonomi, genomförandefrågor och 
övrigt samarbete. 

Förvaltningen föreslår att upprättat tilläggsavtal 1 till samverkansavtal mellan Kungälvs 
kommun, Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Göteborg ekonomisk förening samt Sigillet 
Fastighets AB godkänns, samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i 
uppdrag att underteckna tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet.

Juridisk bedömning 
För att konkretisera utvecklingsförslagen i planprogrammet krävs ny detaljplan i enlighet 
med plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 3 §. Detaljplanen bedöms vara av betydande intresse 
för allmänheten vilket medför att detaljplanen hanteras med ett utökat förfarande. 
Kommande markförsäljningar kommer att ske i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 
likställighetsprincipen 2:3 KL, om att kommunen ska behandla sina medlemmar lika och 
Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordning 
(2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 
Försäljningar ska föregås av ett öppet anbudsförfarande, där det ekonomiskt mest 
fördelaktiga budet väljs, eller priset baseras på en oberoende expertvärdering som genomförs 
innan försäljningen.
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Bakgrund
Nytorgsstaden har genom sitt centrala läge, storlek och karaktär stora utvecklingsmöjligheter. 
Kommunfullmäktige antog ett planprogram för Nytorgsstaden 16 maj 2019. 
Planprogrammet anger att Nytorgsstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en 
blandning av 
bostäder, kontor och verksamheter. Planprogrammet utgör utgångspunkt för 
detaljplanearbetet. För att möjliggöra och konkretisera utvecklingsförslagen i 
planprogrammet krävs ny detaljplan då gällande detaljplanebestämmelser begränsar dess 
möjligheter. 
Ett samverkansavtal (Dnr KS2020/1575–12) mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder 
och HSB gäller och avtalet är undertecknat 2021-03-18, respektive 2021-01-21. 
Parterna är överens om att Sigillet Fastighets AB ska ingå i Samverkansavtalet och blir en 
part i samverkansavtalet. Samverkansavtal som är tecknat med fastighetsägarna reglerar 
planläggning och övrigt samarbete i samband med byggnation av bostäder och lokaler i 
Nytorgsstaden. 

Verksamhetens bedömning

Ett samverkansavtal (Dnr KS2020/1575–12) mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder 
och HSB har tagits fram vars syfte är att ange förutsättningar för att upprätta en detaljplan 
inom Nytorgsstaden samt anger villkor och förutsättningar för fortsatt arbete. Parterna är 
överens om att Sigillet Fastighets AB ska ingå i Samverkansavtalet och blir en part i 
samverkansavtalet. 
Samverkansavtalet klargör ekonomi, genomförandefrågor och övrigt samarbete. De slutliga 
förutsättningarna för exploatering och eventuella marköverlåtelser regleras i 
genomförandeavtal mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB och Sigillet 
Fastighets AB inför att detaljplanen antas. 
Verksamhetens bedömning är att tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet kan godkännas. 

Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens 
resultatmål
Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtalet för Nytorgsstaden kopplas till kommunstyrelsen 
resultatmål om att planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel samt 
bidrar till resultatmålet ökad kollektiv jobbpendling genom att tillskapa fler bostäder 
kollektivtrafiknära

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
I detaljplanens planbeskrivning kommer det att redogöras för planområdets förhållande till 
de miljömål som bedöms relevanta för kommande planförslag
Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtalet är upprättat i överenstämmelse med Riktlinjer för 
markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931. Enligt 
riktlinjerna tar kommunen som huvudregel betalt för byggrättens totala BTA ovan mark 
enligt gällande detaljplan, exklusive friliggande komplementbyggnader t.ex. cykelförvaring, 
förråd, tvättstuga. En närmare definition av BTA ovan mark enligt ovan har tagits fram, och 
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finns som bilaga till samverkansavtalet. Förädling av kommunens mark enligt Policy för 
fastigheter och exploatering, KS2019/1444.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
I planarbetet för Nytorgsstaden studeras hur medborgare och brukare påverkas.

Ekonomisk bedömning
Detaljplanekostnaderna fördelas på andel tillkommande kvm BTA ovan mark mellan 
Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Göteborg ekonomisk förening, Sigillet Fastighets AB och 
kommunen. Exploatörerna betalar exploateringsbidrag som avser gatukostnadsersättning för 
utbyggnad av allmän plats och projektledningskostnader som krävs för att genomföra 
detaljplanen. Exploateringsbidraget fördelas enligt en princip om respektive parts nytta som 
tydliggörs i detaljplaneskedet. Exploateringsbidraget slutliga omfattning regleras i kommande 
genomförandeavtal. Inom planprogrammet anges förslag på ny bebyggelse på mark som ägs 
av kommunen, vilket innebär framtida markintäkter för kommunen. En exploateringskalkyl 
har tagits fram, där Nytorgsstadens kostnader finansieras av detaljplaneintäkter, markintäkter 
och exploateringsbidrag. Målet är att Nytorgsstaden ska generera en vinst på 10-20 mkr för 
kommunen genom intäkter från markförsäljning. 

Förslag till beslut
1. Upprättat tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet mellan Kungälvs kommun, 

Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Göteborgs ekonomiska förening samt Sigillets 
Fastighets AB godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag 
att underteckna tilläggsavtalet 1till samverkansavtalet. 

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Madeleine Wollbrant, 
Kart och mark 

För kännedom till: Fredric Norrå, Planering och myndighet 
Stina Gunnarsson, Projekt och programledning
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§ 161/2021

Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal för Nytorgstaden (Dnr KS2020/1575)
Sammanfattning  
Nytorgsstaden har genom sitt centrala läge, storlek och karaktär stora utvecklingsmöjligheter. 
Kommunfullmäktige antog ett planprogram för Nytorgsstaden 16 maj 2019. 
Planprogrammet anger att Nytorgsstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en 
blandning av 
bostäder, kontor och verksamheter. Planprogrammet utgör utgångspunkt för 
detaljplanearbetet. För att möjliggöra och konkretisera utvecklingsförslagen i 
planprogrammet krävs ny detaljplan då gällande detaljplanebestämmelser begränsar dess 
möjligheter. Till det behövs en överenskommelse med fastighetsägarna avseende planläggning 
och övrigt samarbete i samband med byggnation av bostäder och lokaler i Nytorgsstaden. 

Ett samverkansavtal (Dnr KS2020/1575–12) mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder 
och HSB gäller och avtalet är undertecknat 2021-03-18, respektive 2021-01-21. 
Parterna är överens om att Sigillet Fastighets AB ska ingå i Samverkansavtalet och blir en 
part i samverkansavtalet. Samverkansavtalet klargör ekonomi, genomförandefrågor och 
övrigt samarbete. 

Förvaltningen föreslår att upprättat tilläggsavtal 1 till samverkansavtal mellan Kungälvs 
kommun, Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Göteborg ekonomisk förening samt Sigillet 
Fastighets AB godkänns, samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i 
uppdrag att underteckna tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal för Nytorgstaden
Bilaga Undertecknat avtal tilläggsavtal 1 samverkansavtal

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet mellan Kungälvs kommun, 

Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Göteborgs ekonomiska förening samt Sigillets 
Fastighets AB godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag 
att underteckna tilläggsavtalet 1till samverkansavtalet. 

__________

Expedieras till: Madeleine Wollbrant, 
Kart och mark 

För kännedom till: Fredric Norrå, Planering och myndighet 
Stina Gunnarsson, Projekt och programledning
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§ 161/2021

Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal för Nytorgstaden (Dnr KS2020/1575)
Sammanfattning  
Nytorgsstaden har genom sitt centrala läge, storlek och karaktär stora utvecklingsmöjligheter. 
Kommunfullmäktige antog ett planprogram för Nytorgsstaden 16 maj 2019. 
Planprogrammet anger att Nytorgsstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en 
blandning av 
bostäder, kontor och verksamheter. Planprogrammet utgör utgångspunkt för 
detaljplanearbetet. För att möjliggöra och konkretisera utvecklingsförslagen i 
planprogrammet krävs ny detaljplan då gällande detaljplanebestämmelser begränsar dess 
möjligheter. Till det behövs en överenskommelse med fastighetsägarna avseende planläggning 
och övrigt samarbete i samband med byggnation av bostäder och lokaler i Nytorgsstaden. 

Ett samverkansavtal (Dnr KS2020/1575–12) mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder 
och HSB gäller och avtalet är undertecknat 2021-03-18, respektive 2021-01-21. 
Parterna är överens om att Sigillet Fastighets AB ska ingå i Samverkansavtalet och blir en 
part i samverkansavtalet. Samverkansavtalet klargör ekonomi, genomförandefrågor och 
övrigt samarbete. 

Förvaltningen föreslår att upprättat tilläggsavtal 1 till samverkansavtal mellan Kungälvs 
kommun, Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Göteborg ekonomisk förening samt Sigillet 
Fastighets AB godkänns, samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i 
uppdrag att underteckna tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal för Nytorgstaden
Bilaga Undertecknat avtal tilläggsavtal 1 samverkansavtal

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet mellan Kungälvs kommun, 

Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Göteborgs ekonomiska förening samt Sigillets 
Fastighets AB godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag 
att underteckna tilläggsavtalet 1till samverkansavtalet. 

__________

Expedieras till: Madeleine Wollbrant, 
Kart och mark 

För kännedom till: Fredric Norrå, Planering och myndighet 
Stina Gunnarsson, Projekt och programledning
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Handläggarens namn
Maria Stenmark 

11/15/2021

Digitala inköp  (Dnr KS2021/0001-1)
Sammanfattning

För att möta utmaningar gällande den demografiska utvecklingen i relation till rådande 
kompetensförsörjningsproblematik, samt skapa ökad delaktighet och inflytande för brukare 
över deras vardag behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Den tid som åtgår för 
omvårdnadspersonalen i hemtjänst för matinköp bedöms kunna hanteras på annat sätt. För 
att behålla och nyrekrytera omvårdnadspersonal och stärka deras yrkesroll behöver fokus 
vara på vårdrelaterade uppgifter i kärnuppdraget och förbättrad arbetsmiljö. 

Insatsen inköp är ett biståndsbeslut och ingår i kärnuppdraget men att plocka och packa 
varor samt frakta hem mat på cykel, till fots eller bil bedöms inte ligga i linje med 
kompetensförsörjningens inriktning för ”attraktivt att vara anställd i Kungälvs Kommun” 
och hur vård och omsorgen i framtiden behöver rikta personella resurser för att hantera 
omställningen till nära vård. Omvårdnadspersonal ska dock, enligt förslaget, bistå brukaren 
med att beställa varorna via I-PAD och brukaren kan då ta del av utbudet, få inspiration till 
en varierad kost och göra val. Därigenom ökar delaktigheten och kvalitén för brukaren. Det 
skall också vara möjligt för brukaren att överlåta beställning till hemtjänstutförare om så 
önskas.  Förslaget innebär att en aktör för matinköp upphandlas där också hela 
distributionskedjan hem till brukaren säkerställs. Förslaget innebär även en obruten kylkedja 
införs enligt Livsmedelverkets rekommendationer.

Digitala inköp är en teknik som bidrar till att kunna möta framtida ökade vårdbehov på ett 
beprövat och evidensbaserat sätt. Antalet personer som söker sig till vård- och 
omsorgssektorn kommer inte vara i relation till antalet omsorgsmottagare. Det ställs idag 
stora krav på kommunen att arbetsuppgifter som kan ersättas med en teknisk lösning som 
ger undersköterskor mer möjlighet till omsorgsarbete skall genomföras. 

Förfaringssättet får inte innebära merkostnader för brukaren. Informationshanteringen i 
beställningstjänsten måste ske på ett för brukaren säkert sätt. 

Förslag till beslut

1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för brukare.
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2. Förvalntingen får i uppdrag att utarbeta och återkomma med ett förfrågningsunderlag 
för upphandling av en (1) leverantör gällande digitala inköp inom hemtjänst inklusive e-
tjänst och distribution.

Juridisk bedömning 

Juridik bedömning gällande genomförande av digitalt inköp är i enlighet med 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen

1 §    /Träder i kraft I:2021-04-01/ Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få 
dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första 
stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande, i vilket ingår att vid behov 
delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning 
vid folkhögskola. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd 
även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den 
enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas 
så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Lag (2021:159).

För att omsorgstagaren skall kunna få digitalt inköp via kommunala utförare av hemtjänst 
krävs ett gynnande beslut av myndighet av inköp, hur inköpet utförs är en utförarfråga i 
enlighet med 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

Enligt 26 kap. 1 § OSL gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men. 

En uppgift som omfattas av en sekretessregel med ett omvänt skaderekvisit är bara offentlig 
om det står klart att den kan lämnas ut utan risk för skada. Tvärt emot vad som gäller vid ett 
rakt skaderekvisit så är sekretess alltså huvudregeln och offentlighet undantaget. Ur ett 
dataskyddsperspektiv är det okomplicerat, men särskild hänsyn behöver tas till det omvända 
skaderekvisitet. Uppgifterna bedöms inte som känsliga, men kräver samtycke från den 
enskilde för att lämnas ut till underleverantör. 

Bedömning utifrån risk- och säkerhetsanalys

 Syftet med behandlingen är att upphandla en underleverantör för utförandet av 
insatsen inköp via e- handel 

 Behandlingen avser brukare med ett gynnande beslut av myndighet av inköp enligt 
med 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

 Personuppgifter som behandlingen avser (vilka uppgifter behöver samlas in, 
registreras och delas) är en lista med brukarnas namn, adress, personnummer och 
telefonnummer som behöver upprättas med syftet att inleda inköp via e-handel. 
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Listan behöver skickas till underleverantör och de har uppgifterna så länge som 
brukaren är kund. 

 Den rättslig grunden som finns för behandlingen är 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
 Uppgifterna som kommer att delas med underleverantör är brukarnas namn, adress, 

personnummer och telefonnummer
 Det förekommer inga känsliga personuppgifter som rör beslutet enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen
 Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § OSL
 Den externa parten behandlar inte uppgifter för utförarens räkning och ses därför 

inte som personuppgiftsbiträde
 Uppgifterna samlas in och skickas till underleverantör därefter raderar utföraren 

uppgifterna. Underleverantör behåller uppgifterna så länge brukaren är kund. 
Tidsperspektivet behöver regleras i avtalet.

 Det föreligger inga betydande integritetsrisker för de registrerades friheter och 
rättigheter i behandlingen. Kravet på laglighet i behandlingen kan uppfyllas i kraft av 
ett samtycke att efterge sekretessen.

Bakgrund
Trygghet och Stöd, kommunala hemtjänstutförare har fått i uppdrag att utreda möjligheter 
och konsekvenser av att övergå till en digital matinköpsprocess och leveranser av matvaror 
till brukare med hemtjänstinsatser. 

Pilotprojektet för digitalt matinköp har sin bakgrund och uppkomst ur rekommendationen i 
”Slutrapport för uppdrag: Ta fram modell för insatsen inköp av dagligvaror till brukare i 
ordinärt boende KS2018/2016”. I rapporten beskrivs digitala inköp av dagligvaror för 
brukare i ordinärt boende som beviljats insatsen inköp som ett fördelaktigt arbetssätt. Ett 
pilotprojekt om 3–6 månader som innefattar både ett centralt hemtjänstområde samt ett 
ytterområde.
Personer kan ansöka om inköp och vid behov få ett biståndsbeslut om insatsen att få mat 
hemhandlad. I de fall då brukare har behov av stöd för att själv utföra mindre inköp, 
beviljas ledsagning. I de flesta fall idag hjälper hemtjänstpersonalen till att upprätta 
inköpslistan, får med sig kontanter eller betalkort, åker till affären, plockar och packar 
varorna till en eller flera brukare, åker hem till brukaren och vid behov hjälper till att plocka 
in varorna i kyl och skafferi. Den tid som åtgår för omvårdnadspersonalen i hemtjänst för 
matinköp bedöms kunna hanteras på annat sätt. 

För att behålla och nyrekrytera omvårdnadspersonal och stärka deras yrkesroll behöver fokus 
vara på kärnuppdraget och förbättrad arbetsmiljö. Insatsen inköp är ett biståndsbeslut och 
ingår i kärnuppdraget men att plocka och packa varor samt frakta hem mat på cykel, till fots 
eller bil bedöms inte ligga i linje med kompetensförsörjningens inriktning för ”attraktivt att 
vara anställd i Kungälvs Kommun” och hur vård och omsorgen i framtiden behöver rikta 
personella resurser för att hantera omställningen till nära vård. Dock ses momentet med att 
upprätta inköpslista vara en hemtjänstuppgift. Gör hemtjänstpersonalen momentet 
tillsammans med brukaren med hjälp av en I-PAD kan brukaren ta del av utbudet, få 
inspiration och göra val. Därigenom ökar delaktigheten och kvalitén för brukaren. 
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Kommuner som inlett eller är på väg att genomföra digitala inköp i hemtjänst är många 
exempel är: Halmstad, Göteborg, Trollhättan, Falkenberg, Borås, Tjörn, Orust, 
Stenungssund.

Verksamhetens bedömning
Om brukaren själv skulle välja fritt bland leverantörer av livsmedel ges inte förutsättningar 
för utförare av hemtjänst att kunna möta upp matleverantören och kunna hjälpa brukaren 
in med varor och packa upp dem då tidsspannet för leveranstid sträcker sig över 1-2 timmar. 
Att låta brukare ansluta sig till ordinarie näthandlare för sina biståndsbeslutade matinköp 
bedöms därför inte vara en lämplig lösning. Skillnaden om leverantör upphandlas är att 
tiden blir specifik för lämning av varor samt att leverantören bär in dem om den enskilde 
kan öppna dörren. Om den enskilde inte kan öppna dörren möter hemtjänsten upp 
leverantören på angiven tid. 

De positiva aspekterna på inköp via internet som lyfts fram är:
 Den enskilde kan få möjlighet till större variation i kosten och ett större utbud av 

dagligvaror genom att handla via internet än i den lokala butiken. 
 Priserna på dagligvaror kan vara lägre hos en stor butik som har hemleverans än i en 

liten lokal butik. 
 Det är tungt för hemtjänstpersonal att bära matkassar och transportera dem på cykel. Vid 

inköp via internet och leverans hem så kan den enskilde också beställa hem mer och 
tyngre saker som exempelvis petflaskor, potatissäck etc. som annars kan vara för tungt 
för hemtjänstpersonal att bära hem vanligtvis. 

 Medarbetare slipper hantera kort, kontanter och kvitton. Risken för att kort och 
kontanter tappas bort eller missbrukas minskar med inköp via internet.

 Risken för felinköp som hemtjänstpersonalen ibland gör när de handlar i butik kan 
minska.

 Inköp av dagligvaror är en insats som kräver mycket personaltid, i flera fall mer tid än 
vad som beviljats av myndighet. Ju fler personaltimmar desto större kostnader för 
verksamheten. 

 Bestämd tidpunkt för leverans av matvaror säkerställer att inställelsetiden kan hållas på -
+15 minuter

 Om man minskar på serviceinsatser så kan personalen ha fokus på omsorgsinsatser.

Det framkommer också mindre positiva aspekter på inköp via internet som behöver tas i 
beaktande: 
 Den enskilde kan bli missnöjd med att bara begränsas till en matvarubutik om 

kommunen sluter ett avtal med en leverantör. Idag begränsas inköp till närmsta butik.
 En mindre andel äldre följer med personalen och handlar dagligvaror. Det kan vara en 

viktig vardagsrutin som ger en känsla av sammanhang och för vissa personer kanske det 
är det enda sociala sammanhang som man ingår i utanför hemmet.

 En övergång till inköp via internet kräver utbildning av personal och eventuellt inköp av 
surfplattor för att kunna beställa dagligvaror

 Vid driftsstopp i den digitala hanteringen eller om annat skulle fallera i processen 
behöver verksamheterna ha lokala rutiner för att säkerställa att brukare ändå får mat 
levererad. 
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Även om det finns vissa negativa effekter, främst gällande att endast en mataffär blir aktuell 
och att matkassen kan bli dyrare beroende på vart du bor överväger de positiva effekterna. 
De negativa effekterna kan motverkas genom att de, med behov av stöd för att utföra andra 
typer av inköp, kan få insatsen ledsagning beviljad. Idag utförs inköp i närmaste 
livsmedelsbutik vilket inte ger större valfrihet. 

En förutsättning för att kunna använda e-tjänsten för matinköp är att den enskilde fått ett 
gynnande biståndsbeslut för matinköp, enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

Leverantören av e-tjänsten behöver kundernas personuppgifter för att säkerställa att 
målgruppen kan använda e-tjänsten. I hanteringen behöver hänsyn tas till 
dataskyddsförordningen (GDPR). 

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor till följd av upphandling 
ska faktureras med elektronisk faktura (E-Faktura). En PDF-faktura/mejl-faktura lever inte 
upp till detta krav.  Kungälvs kommun är anslutet till PEPPOL-nätverket och kan ta emot 
elektroniska fakturor den vägen. Kungälvs kommun elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2 
120 001 371  

Omvårdnadspersonal bistår brukaren med inköpen via I-PAD som hemtjänsten 
tillhandahåller. Genom att betalning sker via faktura direkt till brukaren behöver inte 
hemtjänstens personal längre bära med sig flera brukares kort och kontanter när inköpen 
genomförs. Matleverantören säkerställer att maten hanteras och levereras på ett kvalitativt 
sätt, där även kylkedjan hålls enligt livsmedelverkets rekommendationer. Följande aktiviteter 
behöver genomföras för att förändra arbetssätt till digitala matinköp: 

1. Upphandla en (1) matleverantör för matinköp inklusive säkerställa att distributionskedjan 
omfattas i upphandlingen. I upphandlingen behöver också säkerställas att brukaren inte 
får några merkostnader.

2. Säkerställa personuppgiftshantering i enlighet med dataskyddsförordningen samt 
säkerställa IT-säkerhet och e-tjänst 

3. Upprätta kommunikations- och förankringsplan 
4. Införskaffa I-PADs till hemtjänstverksamheterna. Tillgodose behovet av utbildning. 
5. Göra översyn av:
 Regelverk för ersättning till hemtjänstutförare 
 Ekonomiska konsekvenser 
 Budget, uppskattade kostnader, driftbudget, avser process 
 Digitala matinköp inkl. distributionskedja.

Remissförfrågan skickad till Kungälvs Pensionärsråd angående Slutrapport pilotprojekt 
”Digitala inköp av dagligvaror inom Kungälvs hemtjänst, 200901–210523”, remissvar finns 
bifogat.
 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Beslutet ligger i linje med Kommunfullmäktiges strategiska mål

1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
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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 bland annat om elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, 
läromedel och lokaler med mera. 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
ska 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.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Digitalt inköp främjar måluppfyllelse av Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
publicerad 02 december 2015. Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och 
innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög 
arbetsintensitet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Beslut om digitala inköp går i linje med Kungälvs kommuns: Styrdokument - revidering av 
digital utveckling, Kommunfullmäktige, KF §18/2017 Beslut: 2019-11-07 KF §271/2019 
Giltighetstid: 2023-12-31 vars inriktning är verksamhetsutveckling baserad på digital 
utveckling i syfte att förbättra och effektivisera kommunens service och tjänster, för 
kommunens målgrupper skall prioriteras. 
Dokumentet är inspirerat av SKL:s ”Strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital 
tid” (hösten 2019) där man skriver: ”Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det är däremot 
högkvalitativ och jämlik vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt 
en öppen, serviceinriktad och tillgänglig förvaltning.” Kungälvs kommuns mål inom 
digitalisering är Kundfokus på Kungälvs kommunmedarbetare och medborgare genom:

Förenkla vardagen
 Digitala tjänster ska utformas efter kundens behov. 
 Digitala tjänster skall vara enkla och säkra att använda. 
 Våra tjänster upplevs som en sammanhållen digital service.

Smartare förvaltning
 Ökad tillgänglig service
 Ökad samverkan på fler nivåer och områden 
 Effektivisera och skapa värde genom att nyttja digitaliseringens möjligheter. Förbättra 

interna samarbetet genom nya digitala arbetssätt.
 Ökad digital förmåga 
 Förbättra styrning, kontroll och nyttorealisering så digitaliseringen främjas. 
 Ökad kompetens kring digitala satsningar och utveckling för att accelerera 

digitaliseringen. Kommunicera tydligt och enkelt för att ta del av andras lärdomar.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Som tidigare beskrivits är de positiva aspekterna på inköp via internet följande:
 Den enskilde kan få möjlighet till större variation i kosten och ett större utbud av 

dagligvaror genom att handla via internet än i den lokala butiken. 
 Priserna på dagligvaror kan vara lägre hos en stor butik som har hemleverans än i en 

liten lokal butik. 
 Det är tungt för hemtjänstpersonal att bära matkassar och transportera dem på cykel. Vid 

inköp via internet och leverans hem så kan den enskilde också beställa hem mer och 
tyngre saker som exempelvis petflaskor, potatissäck etc. som annars kan vara för tungt 
för hemtjänstpersonal att bära hem vanligtvis. 

 Medarbetare behöver inte hantera kort, kontanter och kvitton. Risken för att kort och 
kontanter tappas bort eller missbrukas minskar med inköp via internet.

 Risken för felinköp som hemtjänstpersonalen ibland gör när de handlar i butik kan 
minska.

 Inköp av dagligvaror är en insats som kräver mycket personaltid, i flera fall mer tid än 
vad som beviljats av myndighet. Ju fler personaltimmar desto större kostnader för 
verksamheten. 

 Bestämd tidpunkt för leverans av matvaror säkerställer att inställelsetiden kan hållas på -
+15 minuter

 Om man minskar utförandet av serviceinsatser så kan personalen fokuseras mot 
omsorgsinsatser.

Som tidigare beskrivits är de negativa aspekterna på inköp via internet följande:

 Den enskilde kan bli missnöjd med att bara begränsas till en matvarubutik om 
kommunen sluter ett avtal med en leverantör. Idag begränsas inköp till närmsta butik.

 En mindre andel äldre följer med personalen och handlar dagligvaror. Det kan vara en 
viktig vardagsrutin som ger en känsla av sammanhang och för vissa personer kanske det 
är det enda sociala sammanhang som man ingår i utanför hemmet.

 En övergång till inköp via internet kräver utbildning av personal och eventuellt inköp av 
surfplattor för att kunna beställa dagligvaror

 Vid driftsstopp i den digitala hanteringen eller om annat skulle fallera i processen 
behöver verksamheterna ha lokala rutiner för att säkerställa att brukare ändå får mat 
levererad. 

Det görs ingen åtskillnad i hur kvinnor och män hanteras utifrån beslutet. Samma 
förutsättningar gäller för både kvinnor och män. 

Remissförfrågan har skickats till Kungälvs Pensionärsråd angående Slutrapport pilotprojekt 
”Digitala inköp av dagligvaror inom Kungälvs hemtjänst, 200901-210523”, se remissvar i 
bifogat dokument.
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Ekonomisk bedömning
Idag finns det cirka 310 brukare i ordinärt boende som har insatsen inköp av dagligvaror i 
kommunens egen regi. Ett förändrat arbetssätt ger en lägre påfrestning avseende 
vårdpersonalens fysiska arbetsmiljö. Om kommunen övergår till det nya arbetssättet innebär 
det en effektivare användning av personalens arbetstid vilket motsvarar cirka 4,5 årsarbetare. 
Tid som istället kan läggas på förändrat/ökat behov hos brukare.

Kostnader avseende inköp och drift av paddor tillkommer, cirka 0,1 Mkr per år 
(Kommunens kostnad). 

Eventuell avgift avseende leverantörens distribution kan tillkomma (brukarens kostnad).

Kostnader för sjuklöneutbetalningar för hemtjänsten var ca. 4,1 Mkr under 2020.
Att förbättra arbetsmiljö för medarbetare för att på så sätt minska sjukskrivningar på grund 
av fysisk belastning, kan i sin tur sänka sjuklönekostnader med uppskattningsvis 15% som 
motsvarar ca. 0,6 Mkr. Eftersom det inte finns statistik i Kungälvs Kommun på antal 
sjukskrivningar som beror på belastningsskador är detta endast en uppskattning.

Förslag till beslut
1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för brukare.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta och återkomma med ett förfrågningsunderlag 
för upphandling av en (1) leverantör gällande digitala inköp inom hemtjänst inklusive e-
tjänst och distribution.

Haleh Lindqvist Lena Arnfelt
Kommundirektör Sektorchef

Expedieras till: 
Maria Stenmark

För kännedom till:
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Remissförfrågan till Kungälvs Pensionärsråd angående

Slutrapport pilotprojekt ”Digitala inköp av dagligvaror inom Kungälvs 
hemtjänst, 200901-210523”

Slutrapporten är lättläst, konkret och tydlig.

Pilotprojektet berör två hemtjänstområden. Tyvärr framgår det inte hur många brukare resp. 
personal som berörts av projektet. Anmärkningsvärt är den låga svarsfrekvensen på 
enkäterna, speciellt hos personalen i Nord 2.

Redovisning av svaren från personalen visar att merparten är positiva. Brukarna är något 
mer avvaktande. Hur pågående pandemi har påverkat projektet är svårt att uppskatta.

Tydligt är att personalen ser fördelar med digitala inköp. En förbättrad arbetsmiljö gagnar 
alla parter och är en mycket viktig faktor i framtida personalrekrytering.

Det är också synnerligen viktigt att brukarna kommer att bli nöjda. Vi är tämligen säkra på 
att detta kommer att infrias om projektet fungerar som planerat. Brukarna förutsätter 
naturligtvis att kostnaden för matinköp inte ökar.

KPR ser positivt på att utveckla instrument som innebär att arbetsuppgifter underlättas och 
effektiviseras vilket innebär mer personlig kontakt med brukarna.

Vi anser dock att sektorn bör fortsätta med ett utvidgat pilotprojekt för att nå fler brukare 
och därmed bättre underlag för en framtida konkurrensutsatt upphandling.

Mycket viktigt med information och intervjuer med brukare och anhöriga under hela 
projektets tidplan.

LOU ställer höga krav på objektiva förfrågningsunderlag. En överklagan kan innebära kraftiga 
förseningar.

Exempel på frågeställningar och krav som bör återfinnas i anbudsförfrågan:

 Hävningsklausul i avtalet vid upprepad misskötsel
 Betalningsrutiner
 Beställningsfrekvens (bör avtalas med brukare)
 Distribution av varor måste fungera i hela kommunen
 Extrapriser (prisnivåer har stor betydelse)
 Felleverans, byte av varor eller regleras ekonomiskt
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KPR anser att det är viktigt att brukarna få deltaga i beställningsproceduren om de så önskar. 

KPR vill även i arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag få möjlighet att medverka 
och komma med synpunkter.

 KPR förutsätter att kontakt med andra kommuner och SKR görs för att inhämta kunskaper.

Kungälv, 210724

För KPR

Björn Thorén SPF Birgitta Berghänel RPG Ulf Lundqvist Aktiva Seniorer

Margaretha Jonsson PRO, vice ordf. KPR
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Hur har din upplevelse av inköpen varit under pilotprojektet (november - maj)?
Komarken Nord 2 Medel
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ID Starttid Slutförandetid E-post Namn Hur har din upplevelse av inköpen varit under pilotprojektet (november - maj)?Hur nöjd är du med dagligvarorna du har fått från Mathem?Hur nöjd är du med den service du har fått från Mathem?Har du andra tankar eller synpunkter på Mathem eller pilotprojektet som du vill framföra? Skriv dessa i rutan nedanför.
1 5/21/21 15:47:20 5/21/21 15:47:26 anonymous 9 9 10
2 5/21/21 15:47:27 5/21/21 15:50:01 anonymous 4 5 5 Ja, framförallt dagen i veckan som allt levereras och att behöva beställa så långt innan. Tidigare gjordes en lista på söndag då hemtjänst handlade på måndag. Kanon! Då kunde man även beställa grillad kyckling och det var att planera för en vecka istället som nu för 10-12 dagar. När en vara inte finns så har den ersatts av någon man vill ha samt om det en 2/5 grädde så har jag fått två. Önskar autogiro!
3 5/21/21 15:50:05 5/21/21 15:50:23 anonymous 5 5 7 För dyrt.
4 5/21/21 15:50:26 5/21/21 15:50:35 anonymous 8 8 9
5 5/21/21 15:50:37 5/21/21 15:54:57 anonymous 2 2 3 Mathem har höga priser, som ej passar folk m låg pension.- Bröd ofta flera dagar gammalt.- Mjölk - utg. datum flera dagar innan nästa leverans.- Frukt - ofta krav, ex.vis: köp 5 st för ett bättre pris.- Bananer - kan ej skriva "ej mogna". Personal sa: man får ta det man får!- Varor m extrapris ofta slut.- Mjölk, köp 3x 1 1/2 l för bättre pris.Jag tror mig veta att många som har hemtjänst med inköp är ensamhushåll, som kvinnor med låg pension. Förstår uppriktigt inte att beslutsfattare inte ägnat en tanke åt att ta reda på hur Mathems priser slår mot dessa hushåll. Detta skapar oro och bekymmer.När personal handlade på Maxi, var det inga problem att hitta extrapriser på dagligvaror där.
6 5/21/21 15:55:05 5/21/21 15:59:24 anonymous 2 3 5 Ica Maxi i Kungälv är billigast i Sverige. Mathems faktura blir 1000-1500kr dyrare än om jag handlar på Maxi. Dessutom måste någon kompletteringshandla på Maxi eftersom Mathem in har allt jag behöver. Jag vill vara med och bestämma om var mina varor ska handlas. Mathem lägger ut sina rabatter på söndag och beställningslistan ska vara klar måndag förmiddag. Tiden är för kort för att jag ska hinna använda rabatterna. Det blir väldigt många kassar som jag inte vet vad jag ska göra med ca. 4x52 = 208st. på ett år.Ofta beställer personalen fel varor. Svårt att beräkna varor 10 dagar framåt. Fördyringar är sällan positivt för pensionärerna. Vi betalar ju redan för hemtjänsten. Som kund brukar man bestämma själv, men som brukare blir vi behandlade som barn.
7 5/21/21 15:59:31 5/21/21 16:00:01 anonymous 8 8 8 Svårt att ändra adressen på fakturan. Ska gå till anhörig istället.
8 5/21/21 16:00:03 5/21/21 16:00:12 anonymous 5 7 7
9 5/21/21 16:00:13 5/21/21 16:00:22 anonymous 3 3 3

10 5/26/21 8:40:28 5/26/21 8:41:19 anonymous 10 10 10 Bra att kunna betala med giro och att slippa kontant betalning.
11 5/26/21 8:41:21 5/26/21 8:41:41 anonymous 2 2 1
12 5/26/21 8:41:53 5/26/21 8:42:19 anonymous 8
13 5/27/21 11:45:26 5/27/21 11:46:31 anonymous 5 5 6 Jag skulle önska att fakturan kommer direkt till min mail och inte till min mamma. (Anhörig skrivit)
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ID Starttid Slutförandetid E-post Namn Hur har din upplevelse av inköpen varit under pilotprojektet (november - maj)?Hur nöjd är du med dagligvarorna du har fått från Mathem?Hur nöjd är du med den service du har fått från Mathem?Har du andra tankar eller synpunkter på Mathem eller pilotprojektet som du vill framföra? Skriv dessa i rutan nedanför.
1 5/21/21 15:19:27 5/21/21 15:19:51 anonymous 8 8 7
2 5/21/21 15:19:53 5/21/21 15:23:09 anonymous 7 0 7 Oftast får jag ingen kopia på fakturan som betalas digitalt av min familj, men jag får endast varorna och ingen kopia alls som tidigare. Jag sänder med kopior som ni gjort förr, eftersom jag är ensam och måste vara hemma ensam. Annars köper jag bara vad jag måste ha och låter familjen ordna resten.
3 5/21/21 15:23:27 5/21/21 15:23:43 anonymous 9 8 10
4 5/21/21 15:23:48 5/21/21 15:23:57 anonymous 4 5 6
5 5/21/21 15:24:00 5/21/21 15:24:08 anonymous 9 9 9
6 5/21/21 15:24:11 5/21/21 15:25:12 anonymous 6 10 10 1. Matvarorna har blivit mycket dyrare.2. Saknar PR och extrapriser.3. Att vara delaktig vid inköpen. Det finns olika fabrikat, med olika priser.
7 5/21/21 15:25:18 5/21/21 15:25:34 anonymous 3 8 9
8 5/21/21 15:25:36 5/21/21 15:26:04 anonymous 0 2 500-600 dyrare per månad mot tidigare!
9 5/21/21 15:26:13 5/21/21 15:26:21 anonymous 5 7 5

10 5/21/21 15:26:24 5/21/21 15:31:44 anonymous 1 4 6 Dyrare priser, noll överblick över utgifter. Mitt mat/hushållskonto har ökat från 4000 till 6000kr/mån. Har fått ta av mina sparpengar för att kunna betala fakturor ifrån Mathem. Värdelöst att behöva boka upp sig för 2 dagar, en när hemtjänsten hämtar listan och en när mathem levererar. Det var sagt att de skulle leverera ungefär samma tid varje vecka men det har varierat mellan kl. 11-16.30. Sämre utbud på mathem o man måste gå in o kolla vissa varor innan vilket hjärnan inte alltid tillåter. Hemsidan är dålig o krånglig. Har varit en hel del felbeställningar o felleveranser, har fått hem saker jag inte beställt eller har användning för. Tex beställt 2 st palsternackor och fått 2 kg. Svårt att skriva lista på måndagar för det som ska komma på fredagen. Har haft mer mat än det får plats i kylen eller för lite av annat. Massa papperskassar ifrån mathem som måste kastas istället för att lämna sina tygkassar till hemtjänstpersonalen. Opersonligt. Kan inte längre få hjälp att panta flaskor. Ända plus är att det har varit möjligt att storhandla (dvs mer än 3 kassar).
11 5/21/21 15:31:47 5/21/21 15:31:55 anonymous 6 8 8
12 5/21/21 15:31:58 5/21/21 15:32:05 anonymous 10 10 10
13 5/21/21 15:32:09 5/21/21 15:32:18 anonymous 7 7 8
14 5/21/21 15:32:23 5/21/21 15:32:54 anonymous 7 6 6 Antalet kassar.Ingen retur av panflaskor.
15 5/21/21 15:32:58 5/21/21 15:33:06 anonymous 6 5 10
16 5/21/21 15:33:13 5/21/21 15:33:47 anonymous 0 3 3 Ingen servis. Ni har ju inget jag får köpa själv.
17 5/21/21 15:33:53 5/21/21 15:34:04 anonymous 9 9 10
18 5/21/21 15:34:09 5/21/21 15:34:17 anonymous 5 6 6
19 5/21/21 15:34:21 5/21/21 15:34:27 anonymous 9 9 10
20 5/21/21 15:34:36 5/21/21 15:35:11 anonymous 5 4 4 Jag har varit helt nöjd med hur det var då Hemtjänst handlade själva. Detta fungerar inte för mig. Hoppas på ändring.
21 5/21/21 15:35:14 5/21/21 15:35:20 anonymous 5 5 5
22 5/21/21 15:35:24 5/21/21 15:35:51 anonymous 10 10 10 Personalen har alltid varit på gott humör. Matkontot har blivit dyrare än förut.
23 5/21/21 15:35:58 5/21/21 15:36:36 anonymous 5 4 8 Jag trivs bäst med att ta mig till affären så jag kan se dom varor jag vill ha.
24 5/21/21 15:36:41 5/21/21 15:36:52 anonymous 7 8 8
25 5/21/21 15:36:55 5/21/21 15:37:35 anonymous 9 10 10 Tyvärr är ni för dyra med varje inköp. På det jag handlat är det cirka 200kr i mån.
26 5/21/21 15:37:40 5/21/21 15:38:18 anonymous 10 7 10 Mathem måste skaffa kontrollanter som kollar datumen på varorna. Mathem är dyrare än på Willys.
27 5/21/21 15:38:22 5/21/21 15:38:28 anonymous 10 10 10
28 5/21/21 15:38:31 5/21/21 15:38:58 anonymous 5 5 5 Ibland har jag inte fått rätt varor & ibland finns inte dom varor man vill ha.
29 5/21/21 15:39:02 5/21/21 15:39:08 anonymous 7 8 8
30 5/21/21 15:39:11 5/21/21 15:39:29 anonymous 10 10 10 Fortsätt så här. Det är bra.
31 5/21/21 15:39:32 5/21/21 15:39:37 anonymous 10 10 10
32 5/21/21 15:39:40 5/21/21 15:40:16 anonymous 2 0 1 Är mycket dyrare än att handla i min ordinarie affär. Vet aldrig vad som är extrapriser. Känner mig överkörd.
33 5/21/21 15:40:20 5/21/21 15:43:13 anonymous 10 10 10 Tycker det är bra. Dyrt med det måste det ju vara. Plockar ihop varorna och frukt. Det kan inte vara bättre.Gärna extrapriser. Ev. matlista på telefon vore bra. Ögat ser som ser gott ut. Tack
34 5/21/21 15:43:17 5/21/21 15:45:42 anonymous 5 8 10 Har vid ett flertal tillfällen fått fel varor eller förpackningsstorlekar på de beställda varorna. Jag är gravt synskadad kan därför inte själv beställa via padda eller dyl. Ibland är det språkförbistringar mellan mig och hemtjänstpersonalen så felen kan ev bero på den som beställer mina varor.Det blir dyrare att handla via Mathem mellan 10-20 %. I övrigt har jag inget att invända förstår de arbetsmässiga fördelarna för hemtjänstpersonalen. Bra om den tidsbesparing läggs på oss vårdtagare. Hoppas det är tanken?
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HR

Jämförelse av brukarnöjdhet 
mellan inköp via Mathem och 

inköp via hemtjänstgrupp
Statistik från pilotprojekt på Komarken och Nord 2

Enkätundersökning från Nord 1, Ytterby 1 och Ytterby 2
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Bakgrund - Syfte - Metod
Ledningsgruppen beslutade att göra en jämförelse av brukarnöjdhet 
mellan inköp via Mathem och inköp med stöd av hemtjänstgrupp. Vi vill 
alltså se hur brukarna upplever inköp via Mathem kontra inköp i fysisk 
butik med hjälp av hemtjänstpersonal. 

Vi valde att använda de resultat som framkommit vid slutrapporten av 
pilotprojektet med Mathem och att skicka ut jämförbara frågor till tre 
hemtjänstgrupper som i dagsläget handlar för brukarna i fysisk butik. 
Enkätundersökningen genomfördes i juni på Nord 1, Ytterby 1 och 
Ytterby 2. 
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Resultat av brukarenkät i maj (medel)
Inköp via Mathem
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Resultat av brukarenkät i 
februari

(Inköp via Mathem) 

Resultat av brukarenkät 2 
(Upplevelse av digitala inköp 

via Mathem under projekttiden)

Resultat av brukarenkät i  juni 
(Inköp via hemtjänstgrupp)

Blandade svar – en del är nöjda och 
andra är missnöjda.

Nöjda med leveranser och trevliga 
chaufförer.

Missnöjda med priser, fel varor, 
avsaknad av autogiro samt av bra 
extraprisreklamblad av de som valt att 
skriva fritt.

Brukare på Komarken är något mer 
nöjda med de digitala inköpen än på 
Nord 2.

Bland de synpunkter som har lämnats 
frivilligt nämns främst en högre 
matkostnad som en negativ effekt samt 
att det ibland blivit 
felbeställningar/felleveranser.

Bland de positiva synpunkter som 
lämnats nämns är möjligheten till att 
betala med bankgiro och att man kan 
storhandla.

Resultatet på Nord 1 är inte signifikant 
med tanke på för låg svarsfrekvens. 

Brukare på Nord 1 är något mer nöjda 
med inköpen än på Ytterby 1 och 2. 
Brukare på Ytterby 2 är dock något 
mer nöjda med inköpen är Ytterby 1. 

Bland de synpunkter som lämnats 
frivilligt nämns att inköpen fungerar 
bra men att det finns en önskan om att 
få handla över chark, att det är ojämn 
kvalitet på inköpen, det är svårt med 
språkförbistring, att de inte får 
annonsbladen och att de vill följa med 
och göra sitt inköp. 
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Hur stor det av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra?

Före start
(nov 2020)

Halvtid (feb
2021)

I  slutet (maj
2021)

Alla 0% 0% 0%
Nästan alla 33% 13% 6%
Hälften 58% 8% 17%
Nästan inga 8% 8% 11%
Inga alls 0% 67% 67% Kurvan har vänt och de flesta anser att inga eller inga alls är tunga.
Vet ej 0% 4% 0%

Hur stor del av inköpen upplever du som psykiskt tunga att utföra?

Före start
(nov 2020)

Halvtid (feb
2021)

I  slutet (maj
2021)

Alla 0% 4% 0% I halvtid var det lite tungt, nu i slutet är det bättre än innan.
Nästan alla 0% 4% 0%
Hälften 25% 17% 22%
Nästan inga 33% 17% 17%
Inga alls 33% 50% 61%
Vet ej 8% 8% 0%

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (Före start)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista Att handla

Att frakta
hem varorna
till brukarna

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 8% 0% 0% 17% 8% Generella fysiska upplevelse Före start Halvtid Slutet
Tungt 67% 8% 25% 75% 25% Mycket tungt 8% 8% 6%
Varken eller 17% 50% 33% 8% 33% Tungt 67% 8% 6%
Lätt 8% 25% 42% 0% 33% Varken eller 17% 4% 0%
Mycket lätt 0% 17% 0% 0% 0% Lätt 8% 25% 33%
Ej aktuellt 0% 0% 0% 0% 0% Mycket lätt 0% 42% 56%

Ej aktuellt 0% 13% 0%

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (Halvtid, feb 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ
a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 8% 0% 0% 0% 4%
Tungt 8% 4% 0% 4% 4%
Varken eller 4% 29% 13% 17% 13%
Lätt 25% 42% 29% 42% 46%
Mycket lätt 42% 25% 13% 38% 33%
Ej aktuellt 13% 0% 46% 0% 0%

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (maj 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ
a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 6% 0% 0% 6% 0%
Tungt 6% 6% 6% 0% 6%
Varken eller 0% 22% 6% 17% 17%
Lätt 33% 44% 39% 44% 44%
Mycket lätt 56% 28% 33% 33% 33%
Ej aktuellt 0% 0% 17% 0% 0%

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (Före start)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista Att handla

Att frakta
hem varorna
till brukarna

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Att
hantera
kort, kod
och/eller
pengar?

Mycket tungt 8% 8% 8% 0% 8% 8%
Tungt 33% 8% 25% 50% 17% 17%
Varken eller 50% 42% 42% 33% 50% 42%
Lätt 0% 33% 25% 17% 25% 25%
Mycket lätt 8% 8% 0% 0% 0% 8%
Ej aktuellt 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (feb 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ
a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 8% 0% 0% 0% 4%
Tungt 8% 4% 0% 4% 0%
Varken eller 13% 21% 8% 17% 17%
Lätt 42% 58% 33% 46% 50%
Mycket lätt 25% 17% 17% 33% 29%
Ej aktuellt 4% 0% 42% 0% 0%

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (maj 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ
a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 0% 0% 0% 6% 0%
Tungt 11% 6% 0% 0% 6%
Varken eller 6% 17% 11% 22% 11%
Lätt 39% 61% 44% 39% 39%
Mycket lätt 44% 17% 28% 33% 44%
Ej aktuellt 0% 0% 17% 0% 0%

Hur upplever du din arbetsmiljö kopplat till inköpen nu jämfört med tidigare, då inköpen utfördes i fysisk butik?

Fysisk
arbetsmiljö
(feb 2021)

Fysisk
arbetsmiljö
(maj 2021)

Psykisk
arbetsmiljö
(feb 2021)

Psykisk
arbetsmiljö
(maj 2021)

Mycket sämre 0% 0% 0% 0%
Sämre 0% 0% 8% 6%
Ingen skillnad 0% 0% 4% 0%
Bättre 17% 17% 33% 28%
Mycket bättre 83% 83% 54% 67%
Ej aktuellt 0% 0% 0% 0%

Hur upplever du skillnaden i att ej hantera kort/pengar åt brukarna vid inköpen?

Mycket negativt 0%
Negativt 0%
Ingen skillnad 0%
Posititvt 29%
Mycket positivt 71%

Hur stor del av inköpen upplever du som fysiskt tunga?

Alla Nästan alla Hälften Nästan inga Inga alls Vet ej
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Hur stor del av inköpen upplever du som psykiskt
tunga att utföra?
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Vad är din generella fysiska upplevelse av att utföra
inköpen åt brukarna? (Före start, nov 2020)
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Hur är din fysiska upplevese av att utföra inköpen åt
brukarna (feb 2021)?
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Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen
åt brukarna (före start)?
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Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen
åt brukarna (halvtid, feb-21)?
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Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt
brukarna? (maj 2021)

Mycket tungt Tungt Varken eller Lätt Mycket lätt Ej aktuellt
0%

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

Inköpet som helhet Att skriva inköpslista

Att lägga order/beställa Att möta upp chaufförerna vid leverans

Att bära in varorna i kyl och fry

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen
åt brukarna? (maj 2021) 
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Hur upplever du din arbetsmiljö kopplat till inköpen
nu jämfört med tidigare, då inköpen utfördes i fysisk

butik?
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Hur stor det av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra?

Före start (nov
2020)

Halvtid (feb
2021)

I slutet (maj
2021)

Alla 31% 5% 6%
Nästan alla 13% 0% 0%
Hälften 50% 5% 13%
Nästan inga 0% 26% 6%
Inga alls 6% 58% 69%
Vet ej 0% 5% 6%

Hur stor del av inköpen upplever du som psykiskt tunga att utföra?

Före start (nov
2020)

Halvtid (feb
2021)

I  slutet (maj
2021)

Alla 31% 5% 6%
Nästan alla 19% 11% 0% Före start Halvtid Slutet
Hälften 25% 11% 13% Mycket tungt 25% 0% 6%
Nästan inga 19% 37% 25% Tungt 38% 5% 6%
Inga alls 6% 32% 50% Varken eller 19% 26% 13%
Vet ej 0% 5% 6% Lätt 13% 37% 44%

Mycket lätt 6% 26% 25%
Ej aktuellt 0% 5% 6%

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (Före start)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att handla
Att frakta hem
varorna till
brukarna

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 25% 6% 25% 38% 19%
Tungt 38% 13% 38% 38% 44%
Varken eller 19% 50% 19% 6% 19%
Lätt 13% 19% 19% 13% 13%
Mycket lätt 6% 13% 0% 0% 6%
Ej aktuellt 0% 0% 0% 6% 0%

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (feb 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ

a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i

kyl och fry

Mycket tungt 0% 0% 0% 0% 11%
Tungt 5% 5% 5% 11% 5%
Varken eller 26% 21% 11% 32% 16%
Lätt 37% 47% 63% 42% 47%
Mycket lätt 26% 16% 5% 16% 21%
Ej aktuellt 5% 11% 16% 0% 0%

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (maj 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ

a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i

kyl och fry
En person mycket tungt

Mycket tungt 6% 6% 6% 6% 6%
Tungt 6% 0% 0% 6% 0%
Varken eller 13% 13% 13% 19% 13%
Lätt 44% 56% 56% 50% 56%
Mycket lätt 25% 19% 19% 13% 19%
Ej aktuellt 6% 6% 6% 6% 6%

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (Före start)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att handla
Att frakta hem
varorna till
brukarna

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Att
hantera
kort, kod
och/eller
pengar?

Mycket tungt 19% 6% 19% 25% 19% 31%
Tungt 50% 19% 44% 38% 38% 31%
Varken eller 19% 38% 25% 19% 19% 25%
Lätt 6% 31% 6% 0% 19% 6%
Mycket lätt 6% 6% 6% 13% 6% 6%
Ej aktuellt 0% 0% 0% 6% 0% 0%

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (feb 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ
a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 0% 0% 0% 5% 5%
Tungt 11% 26% 11% 16% 11%
Varken eller 26% 5% 16% 21% 11%
Lätt 37% 47% 47% 37% 47%
Mycket lätt 26% 16% 11% 21% 26%
Ej aktuellt 0% 5% 16% 0% 0%

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? (maj 2021)

Inköpet som
helhet

Att skriva
inköpslista

Att lägga
order/beställ
a

Att möta upp
chaufförerna
vid leverans

Att bära in
varorna i
kyl och fry

Mycket tungt 6% 6% 6% 6% 6%
Tungt 6% 6% 0% 13% 0%
Varken eller 13% 19% 13% 19% 6%
Lätt 44% 63% 63% 50% 63%
Mycket lätt 25% 0% 13% 6% 19%
Ej aktuellt 6% 6% 6% 6% 6%

Hur upplever du din arbetsmiljö kopplat till inköpen nu jämfört med tidigare, då inköpen utfördes i fysisk butik?

Fysisk
arbetsmiljö (feb
2021)

Fysisk
arbetsmiljö
(maj 2021)

Psykisk
arbetsmiljö
(feb 2021)

Psykisk
arbetsmiljö
(maj 2021)

Mycket sämre 5% 6% 11% 6%
Sämre 0% 0% 5% 0%
Ingen skillnad 11% 6% 26% 25%
Bättre 32% 31% 11% 13%
Mycket bättre 47% 50% 42% 50%
Ej aktuellt 5% 6% 5% 6%

Hur upplever du skillnaden i att ej hantera kort/pengar åt brukarna vid inköpen?

Mycket negativt 0%
Negativt 0%
Ingen skillnad 21%
Posititvt 16%
Mycket positivt 58%
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Hur stor del av inköpen upplever du som psykiskt tunga att
utföra?
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Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt
brukarna? (Före start)
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Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt
brukarna? (Halvtid, feb 2021)
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Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen
åt brukarna? (Före start)

Mycket tungt Tungt Varken eller Lätt Mycket lätt Ej aktuellt
0%

20%

40%

60%

80%

Inköpet som helhet Att skriva inköpslista

Att handla Att frakta hem varorna till brukarna

Att bära in varorna i kyl och fry Att hantera kort, kod och/eller pengar?

Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen
åt brukarna? (feb 2021)
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Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt
brukarna? (maj 2021)
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Hur är din psykiska upplevelse av att utföra inköpen
åt brukarna? (maj 2021)
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Hur upplever du din arbetsmiljö kopplat till inköpen
nu jämfört med tidigare, då inköpen utfördes i fysisk

butik? 
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Hur stor det av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra? (Före start)

Komarken Nord 2 Medel
Alla 0% 31% 16%
Nästan alla 33% 13% 23%
Hälften 58% 50% 54%
Nästan inga 8% 0% 4%
Inga alls 0% 6% 3%
Vet ej 0% 0% 0%

Hur stor det av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra? (Halvtid)

Komarken Nord 2 Medel
Alla 0% 5% 3%
Nästan alla 13% 0% 6%
Hälften 8% 5% 7%
Nästan inga 8% 26% 17%
Inga alls 67% 58% 62%
Vet ej 4% 5% 5%

Hur stor det av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra? (Vid slutet)

Komarken Nord 2 Medel
Alla 0% 6% 3%
Nästan alla 6% 0% 3%
Hälften 17% 13% 15%
Nästan inga 11% 6% 9%
Inga alls 67% 69% 68%
Vet ej 0% 6% 3%

Hur stor det av inköpen upplever du som psykiskt tunga att utföra? (Före start)

Komarken Nord 2 Medel
Alla 0% 31% 16%
Nästan alla 0% 19% 9%
Hälften 25% 25% 25%
Nästan inga 33% 19% 26%
Inga alls 33% 6% 20%
Vet ej 8% 0% 4%

Hur stor det av inköpen upplever du som psysiskt tunga att utföra? (Halvtid)

Komarken Nord 2 Medel
Alla 4% 5% 5%
Nästan alla 4% 11% 7%
Hälften 17% 11% 14%
Nästan inga 17% 37% 27%
Inga alls 50% 32% 41%
Vet ej 8% 5% 7%

Hur stor det av inköpen upplever du som psysiskt tunga att utföra? (Vid slutet)

Komarken Nord 2 Medel
Alla 0% 6% 3%
Nästan alla 0% 0% 0%
Hälften 22% 13% 18%
Nästan inga 17% 25% 21%
Inga alls 61% 50% 56%
Vet ej 0% 6% 3%

Hur stor del av inköpen upplever du som psykiskt tunga att utföra? (Medel)

Före start (nov
2020)

Halvtid (feb
2021)

Vid slutet
(maj

2021)

Alla 16% 5% 3%
Nästan alla 9% 7% 0%
Hälften 25% 14% 18%
Nästan inga 26% 27% 21%
Inga alls 20% 41% 56%
Vet ej 4% 7% 3%

Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna? 

Före start Komarken Nord 2 Medel Halvtid Komarken Nord 2 Medel
Mycket tungt 8% 25% 17% Mycket tungt 8% 0% 4%
Tungt 67% 38% 52% Tungt 8% 5% 7%
Varken eller 17% 19% 18% Varken eller 4% 26% 15%
Lätt 8% 13% 10% Lätt 25% 37% 31%
Mycket lätt 0% 6% 3% Mycket lätt 42% 26% 34%
Ej aktuellt 0% 0% 0% Ej aktuellt 13% 5% 9%

Slutet Komarken Nord 2 Medel
Mycket tungt 6% 6% 6%
Tungt 6% 6% 6%
Varken eller 0% 13% 7%
Lätt 33% 44% 39%
Mycket lätt 56% 25% 41%
Ej aktuellt 0% 6% 3%

Hur upplever du din arbetsmiljö, kopplat till inköpen, nu jämfört med tidigare då inköpen utfördes i fysisk butik? (Medel)

Fysisk
arbetsmiljö
(feb 2021)

Fysisk
arbetsmiljö (maj
2021)

Psykisk
arbetsmilj
ö (feb
2021)

Psykisk
arbetsmiljö
(maj 2021)

Mycket sämre 3% 3% 5% 3%
Sämre 0% 0% 7% 3%
Ingen skillnad 5% 3% 15% 13%
Bättre 24% 24% 22% 21%
Mycket bättre 65% 67% 48% 59%
Ej aktuellt 3% 3% 3% 3%

Hur upplever du skillnaden i att ej hantera kort/pengar åt brukarna vid inköpen? (Medel)

Mycket negativt 0%
Negativt 0%
Ingen skillnad 11%
Posititvt 23%
Mycket positivt 64%
Vet ej 3%
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Hur upplever du skillnaden i att ej hantera
kort/pengar åt brukarna vid inköpen? (Medel)
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Slutet av projektet
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Hur stor del av inköpen upplever du som psykiskt tunga att
utföra? (Medel för båda grupper)
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Hur upplever du din arbetsmiljö, kopplat till inköpen, nu jämfört med
tidigare då inköpen utfördes i fysisk butik? (Medel) 
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HR

Digitala inköp av livsmedel 
inom hemtjänsten

Slutrapportering för pilotprojekt på Komarken och Nord 2

Tidsperiod: 2020-09-01 – 2021-05-23
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Bakgrund
Slutrapport för uppdrag ”Ta fram modell för insatsen inköp av dagligvaror till brukare 
i ordinärt boende KS2018/2016”

Rekommendationer i rapporten:
• ”Fördelaktigt att arbeta med inköp via internet för brukare i ordinärt boende som beviljats 

insatsen inköp”.
• Pilotprojekt om 3-6 månader på både centralt- samt ytterområde, förslagsvis Nord 2.

Beslut på ledningsgrupp i september 2020
• Nord 2 och Komarken skall ingå i pilotprojektet.
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Process pilotprojekt

Informationsinsamling

Förfrågan med krav 
skickas ut till 

leverantörer - Mathem 
tilldelas uppdraget.

Studiebesök Partille

Information + enkät till 
personal på APT 

Informationsbrev 1 
och 2 skickas ut till 

brukare

Utbildning för 
personal av Mathem

september novemberoktober

Pilotprojektet pågår 2020-11-23 – 2021-05 23
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Mål

Personal som ingår i pilotprojektet
upplever en förbättrad arbetsmiljö,
kopplat till inköpen, jämfört med
innan projektets start.
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Kostnad

Kommunen har stått för avgiften för
plock, leverans och faktura= 95 kr per
inköp.

Kostnaden november – maj uppgår till
ca. 160 000 kr (ex. moms).

Lönekostnad projektledare ca. 15% av
en heltid sep-maj.
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Metod för utvärdering
Personal

• Enkät inför start, halvtid och i slutet av pilotprojektet.
• Avstämningar och djupare intervjuer med planerare och enhetschefer.

Brukare
• Brukarenkät i februari (behov inför ev. kommande upphandling)
• Djupare telefonintervju med 1 brukare samt 1 anhörig i februari (behov inför ev. 

kommande upphandling)
• Brukarenkät i maj (upplevelse av pilotprojektet)
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Måluppfyllelse 

Sammanfattning personalenkäter:

91 % svarar att deras fysiska arbetsmiljö upplevs som bättre eller mycket 
bättre nu än innan projektet startade, relaterat till inköpen (90% i feb.)

79 % svarar att deras psykiska arbetsmiljö upplevs som bättre eller 
mycket bättre nu (70 % i feb.)

87% upplever det som positivt eller mycket positivt att slippa hantera 
kort och pengar åt brukarna.
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Hur stor del av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra?

Innan pilotstart I slutet av projektet
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Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna?

Innan pilotstart I slutet av projektet
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Hur upplever du din arbetsmiljö nu jmf. med tidigare, kopplat till
inköpen? (Medel för bägge grupper)
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Hur upplever du din arbetsmiljö nu jmf. med tidigare, kopplat till
inköpen?
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Hur upplever du skillnaden i att ej hantera kort/pengar åt brukarna
vid inköpen?
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Intervjuer med planerare och synpunkter 
från personal 
Leveranserna, beställningar och kommunikationen med kundtjänst har 
funkat bra.

Särskilt bra att slippa vara i affärer nu under pandemin, slippa bära varor 
och slippa stressa i affärer.

”Bara fördelar utifrån ett personalperspektiv”

Mindre bra att vissa artiklar är slut/inte finns, ibland märkliga 
ersättningsvaror och att en del brukare påtalar missnöje.
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Resultat av brukarenkät i februari 
(inför ev. upphandling)

Blandade svar – en del är nöjda och andra är missnöjda.

Nöjda med leveranser och trevliga chaufförer.

Missnöjda med priser, fel varor, avsaknad av autogiro samt av bra 
extraprisreklamblad av de som valt att skriva fritt.
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Resultat av brukarenkät 2 
(upplevelse av digitala inköp under projekttiden)

Brukare på Komarken är något mer nöjda med de digitala inköpen än på 
Nord 2 (6,5 respektive 5,5 i nöjdhet på skala 1-10).

Bland de synpunkter som har lämnats frivilligt nämns främst en högre 
matkostnad som en negativ effekt samt att det ibland blivit 
felbeställningar/felleveranser.

Bland de positiva synpunkter som lämnats nämns är möjligheten till att 
betala med bankgiro och att man kan storhandla.
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Resultat av brukarenkät i maj (medel)

0
=
m
yc
ke
t
m
is
sn
öjd
,1
0
=
m
yc
ke
t
nö
jd

H ur har din upplevelse av inköpen varit
under pilotprojektet (november - maj)?

Hur nöjd är du med dagligvarorna du har
fått från Mathem?

H ur nöjd är du med den service du har
fått från Mathem?

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

6.5
7.0

7.8

5.5 5.6
6.2

6.0 6.3
7.0

Komarken Nord 2 Medel



23 Uppdrag digitala inköp - KS2021/0235-2 Uppdrag digitala inköp : Presentation resultat pilotprojekt

Intervju med en synpunktslämnande brukare

Dyrare varor än förut.

För många papperskassar som måste slängas.

Beställs fel varor.

Svårt att beräkna behov av dagligvaror långt i förväg (hämtar listan 3 dagar 
innan leverans).

Extrapriser är ett problem – för många att titta igenom, är ofta 2 för 1 (behöver 
bara 1) och varorna på extrapriser är ofta slut.
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Intervju med en synpunktslämnande anhörig

Ofta fel varor/fel mängd – får kompletteringshandla åt modern.

Högre priser – kan ej påverka val av vara eftersom modern inte deltar 
under beställningen.

Önskar att modern kan få vara mer delaktighet i beställningen.
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Intervju med enhetschefer
Mer tid frigörs och kan läggas på vård- och omsorgsrelaterade 
arbetsuppgifter.

Mindre dispyter kring bokning av cyklar m.m. i arbetsgrupperna.

Personalen påtalar ofta hur skönt det är att slippa inköpen i fysiska 
butiker med allt bärande det innebar.
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Analys
Pandemin tros ha påverkat resultatet till viss del:

• Varor har varit slut.
• Problem med bokning av leveranstid till en början.
• Chaufförer ställer ej in varorna på bord/bänk som det var tänkt.
• 18-års sortimentet är tillfälligt indraget.
• Tar ej emot pant just nu.

Trots det tycker personalen är fördelarna överväger nackdelarna med råge.

Brukare har viss förståelse men vill ha lägre priser, mindre fel i leveranser, bättre 
reklamblad och en del vill delta mer i beställningarna.
Att ge valet att få delta i beställningen, via surfplatta, kan ge nöjdare brukare.
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Positiva effekter av digitala inköp
Ökad delaktighet i inköp för den enskilda

• Möjliggöra beställning i den enskildes hem.

Frys och kylkedjan hålls intakt
• En rekommendation från livsmedelsverket

Personalen hanterar inte brukarens kontanta medel eller kort. 
• Ökar säker hantering av privata medel
• Faktura direkt från butik till den enskilde

Arbetsmiljöförbättrande 
• Idag bär medarbetare alla matkassar och ofta transporteras varorna på cykel/bil

Rätt kompetens på rätt plats
• En arbetsuppgift som kan ersättas med en teknisk lösning som ger undersköterskor mer möjlighet till 

omsorgsarbete bör genomföras.
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Kostnad avgift Antal leveranser per vecka Kostnad per vecka
Kostnad per månad i

snitt
Inkl. moms Kostnad ex. moms

Uppskattad kostnader 95 9,025 kr 36,100 kr 216,600 kr 190,608 kr
Resultat 66 6,270 kr 25,080 kr 179,403 kr 159,162 kr

Månad Summa Ex. moms Antal leveranser
November 7,907 kr 159,162 kr 73
December 35,137 kr 30,780 kr 324

Januari 28,346 kr 24,795 kr 261
Februari 27,333 kr 23,940 kr 252

Mars 27,578 kr 24,130 kr 254
April 31,572 kr 27,636 kr 290

Maj 21,530 kr 20,946 kr 195
Medel jan-april 3

veckor
T.o.m. 2021-05-23

Projektledartimmar
Sep 37.75
Okt 47.25
Nov 26.75
Dec 11.5
Jan 14.67
Feb 46.83
Mars 2
April 1
Maj

Sammanlagt 1649leveranser* 45 min/60*455kr= 562 721 -159162 (kostnad för mathem)= 403559 Verksamheterna skulle kunna minska sina kostnader för matinköp med 50% då är inte bilkostnaderna inräknade. 

Kostnad

Uppskattad kostnader Resultat
100,000 kr
110,000 kr
120,000 kr
130,000 kr
140,000 kr
150,000 kr
160,000 kr
170,000 kr
180,000 kr
190,000 kr
200,000 kr
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Variabler Totalt Centrum 1 Centrum 2 Centrum 3 Komarken Nord 1 Nord 2 Ytterby 1 Ytterby 2 Kärna Marstrand

Antal brukare som har inköpsinsats 293 27 41 35 63 21 31 16 21 19 19

Antal inköp/vecka 296 27 41 36 64 21 31 16 22 19 19

Antal timmar för inköp totalt per vecka
(ca.tid)

241.53 27 34 31.5 41 17.5 25.13 13.7 20 15.7 16

Antal timmar per enskilt inköp/snitt 0.85 0.9 0.85 0.87 0.81 0.83 0.81 0.85 0.91 0.83 0.84
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Digitala inköp av dagligvaror inom hemtjänsten
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Sammanfattning
Pilotprojektets resultat visar att målet med en förbättrad arbetsmiljö för de deltagande 
personalgrupperna, kopplat till inköpen, har uppnåtts genom införandet av digitala inköp av 
dagligvaror. 91 % av personalen svarar i slutenkäten att deras fysiska arbetsmiljö upplevs som bättre 
eller mycket bättre i slutet av projekten i jämförelse med innan start. 79 % svarar att deras psykiska 
arbetsmiljö upplevs som bättre eller mycket bättre. 87 % svarar att de upplever det som positivt eller 
mycket positivt att slippa hantera kort och pengar åt brukarna.1

Trots det positiva resultatet befaras pågående pandemi ha påverkat resultatet negativt. Exempelvis 
tillströmmade nya kunder till Mathem vid projektets start, i och med en andra smittvåg av Covid-
19, och personalen upplevde bland annat problem med fullbokade leveranstider. Dessa problem 
ledde till att personal fick lägga betydligt mer tid, än vad som var tänkt, på beställningarna till en 
början. Personalen har även upplevt att varor har tagit slut, att 18-årssortimentet varit indragit, att 
chaufförer inte kan bära in varor samt att Mathem ej tar emot pant under pandemin. Viss svårighet 
finns därför att utvärdera upplevelsen utifrån ett normalläge. Personalen tror, utifrån den bild de 
har fått av annan kommun, att dessa problem troligtvis inte hade funnits om det inte rådde 
pandemi under projekttiden. 

Brukarna upplever bland annat en högre kostnad för dagligvarorna som en negativ effekt samt att 
de ibland fått fel vara än den de har beställt. Brukarna är nöjda med att kunna betala med bankgiro 
och att få möjlighet att göra större inköp än tidigare. På en skala från ett till tio anger de brukare 
som svarat på avslutningsenkäten en sexa av tio (0 mycket missnöjd, 10 mycket nöjd). 

Bakgrund
Pilotprojektet har sin bakgrund i ”Slutrapport för uppdrag: Ta fram modell för insatsen inköp av 
dagligvaror till brukare i ordinärt boende KS2018/2016”. Enligt slutrapportens 
rekommendationer borde digitala inköp via internet vara fördelaktigt att arbete med för brukare 
som har insatsen inköp och får stöd i ordinärt boende. Slutrapporten rekommenderar vidare att 
man borde genomföra en pilot under en period om 3–6 månader där både landsbygd och mer 
centrala områden borde ingå. 

Förarbete
Under hösten 2019 påbörjades förarbetet inför pilotprojektet. Bland annat gjordes en jämförelse av 
matkassar utifrån pris under september 2019. Jämförelsen visade att den matkasse man då jämförde 
var ca. 20 % dyrare hos Mathem än den fysiska Ica Maxi butiken och ca. 17 % dyrare än Ica maxi 
online2. 

Planeringen inför pilotprojektet avstannade 2019 på grund av bland annat resursbrist och 
återupptogs under augusti 2020.

I september 2020 arbetades krav fram inför kommande pilotprojekt. Kraven skickades ut till de 
lokala näringsidkarna City gross, Coop Kongahälla och Ica maxi Kungälv samt till Mathem med en 
förfrågan om att samarbeta under pilotprojektet. Endast Ica maxi Kungälv samt Mathem svarade att 
de önskade samarbeta. Ica maxi erbjöd en dubbelt så hög avgift för plock, frakt och faktura samt 
saknade erfarenhet av samarbete med hemtjänsten, vilket Mathem hade gjort under flera år. Ica 

1 Procentsats beräknad på medeltalet av båda gruppers svar på respektive fråga.
2 I februari 2021 gjordes en ny jämförelse, nu med PRO:s exempelkasse. Mathems kasse var då ca. 15 % dyrare än Ica 
maxis.
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maxi hade inte heller möjlighet att möta kraven kring fakturering som projektet hade. Beslut togs 
därför om att tilldela Mathem uppdraget som leverantör under pilotprojektet.

I september 2020 togs ett gemensamt beslut i ledningsgruppen för stöd i ordinärt boende om att två 
enheter skulle ingå i pilotprojektet; Nord 2 samt Komarken. Det ansågs viktigt att ha möjlighet att 
jämföra ett centralt område med ett ytterområde. 

I oktober genomfördes ett studiebesök på ett av Partille kommuns hemtjänstområden där 
enhetschefer, planerare samt projektledare deltog. Enheten som besöktes hade haft samarbete med 
Mathem i cirka 1 och ½ år.

I oktober-november informerades personalen på respektive enhets APT. I oktober och november 
gick också två olika informationsbrev ut till brukare angående pilotprojektet.

Cirka två veckor innan start höll kontaktpersonen ifrån Mathem en utbildning med personalen om 
hur man lägger beställningar samt annan allmän information kring Mathem

Pilotprojektet startade 23 november 2020 och respektive enhet har två leveransdagar per vecka. 
Pilotprojektet avslutas 23 maj 2021.

Erfarenheter utifrån ett tidigare test med inköp via surfplattor inom hemtjänsten, på ett fåtal 
brukare, vittnade om att varje beställning tog mycket lång tid då beställningarna lades ute hos 
brukare med hjälp av surfplattor och personal. Partille kommun påtalade även att majoriteten av 
brukarna hade avsagt sig att vara med då beställningarna lades efter en tid, då de upplevde 
momentet som allt för ansträngande. Det beslutas därför att den modell som ska testas under 
pilotprojektet är att personalen inhämtar inköpslistorna hos brukare och att personalen sedan gör 
beställningarna för respektive brukare på datorer i hemtjänstens lokaler. Brukaren får sina varor 
levererade en fast dag varje vecka. 

Syfte
Pilotprojektet har syftat till att utröna hur ett införande av digitala inköp inom hemtjänsten kan 
fungera och hur det förändrade arbetssättet upplevs av personal inför ett eventuellt införande av 
arbetssättet på alla enheter inom verksamhetsområdet stöd i ordinärt boende. 

Syftet har även varit att mäta personalens eventuellt förändrade arbetsmiljöupplevelse genom 
minskning av de lyft som inköpen i normala fall innebär. Ett ytterligare syfte har varit att mäta 
upplevelsen kring att ej längre hantera brukares kontanter och kort, vilket ofta har omnämnts som 
ett orosmoment bland personalen inom hemtjänsten.

Prioritering
Pilotprojektet har prioriterat tid samt budget. 

Mål
Målet med att prova att införa digitala inköp av dagligvaror är att den personal som ingår i 
pilotprojektet upplever en förbättrad arbetsmiljö, kopplat till inköpen, jämfört med innan projektet 
startade.



23 Uppdrag digitala inköp - KS2021/0235-2 Uppdrag digitala inköp : Slutrapprot pilotprojekt digitala inköp av livsmedel inom hemtjänst 2020 2021

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

5(11)

TRYGGHET OCH STÖD

Metod för utvärdering
Personal
För att mäta arbetsmiljön har personal ifrån båda enheter fått fylla i en enkät utifrån upplevelsen av 
sin fysiska samt psykiska arbetsmiljö inför starten av projektet, i halvtid samt vid projektets slut. 

Svarsfrekvens personalenkäter
Område Svarsfrekvens för enkät 

innan start
Svarsfrekvens för enkät i 
halvtid

Svarsfrekvens för enkät i 
slutet av projektet

Komarken 50 % 89% 75%
Nord 2 53 % 63 % 53%

Uppgifter kring antal personal inhämtade från respektive enhetschef.

Intervjuer och avstämningar har skett med planerare och enhetschefer på respektive område 
kontinuerligt under projekttiden.

Brukare
Brukare har fått fylla i en enkät i februari 2021, vilken syftade till att samla in synpunkter inför en 
eventuell kommande upphandling. I slutet av pilotprojektet skickades även en enkät ut för att samla 
in brukarnas upplevelse av de digitala inköpen under hela pilotprojektet.

En anhörig och en brukare har även intervjuats kring sin upplevelse av pilotprojektet och för att 
samla in synpunkter på vilka krav som bör ställas inför en eventuellt kommande upphandling. 
Dessa intervjuer skedde i februari 2021.

Svarsfrekvens brukarenkäter
Område Enkät i februari Enkät i maj
Komarken 87% 85 %
Nord 2 61% 76%

Uppgifter av antal brukare med inköp för respektive period inhämtades från planerare i respektive 
grupp.

Kostnad
Varje inköp har kostat 95 kronor, vilket kommunen har stått för under pilotprojektet. Inför starten 
av projektet gjordes en beräkning av antalet inköp man gjorde per vecka på respektive enhet. 
Utifrån dessa uppgifter skulle kostnaden hamna på cirka 190 000 kr (exklusive moms) hela 
pilottiden. Resultat blev något lägre än det förväntade och hamnade på cirka 160 000 kr (exklusive 
moms)3. 

Utöver kostnaden för avgiften har en lönekostnad för en projektledare, på cirka 15 % av en heltid, 
tillkommit under månaderna september 2020 till och med maj 2021. Lönekostnaden uppgår till 
cirka 95 000 kronor4.

3 Maj månads kostnad är beräknad på snittsumma av månaderna feb-april (3 veckor istället för 4) pga. att fakturan ännu 
inte hade kommit då slutrapporten skrevs.
4 Maj månads lönekostnad är en uppskattning. Lönekostnaden är inklusive arbetsgivaravgifter, skatt och 
semesterersättning.
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Genomförande
En vecka innan pilotprojektet ska starta ökar smittan av Covid-19 kraftigt och regeringen går ut 
med nya restriktioner. Folkhälsomyndigheten ber även allmänheten att undvika miljöer såsom 
butiker. Resultatet av detta blir att Mathem ”slår i taket” av beställningar. I samma veva byter även 
Mathem lager i Göteborg. Beställningssättet som personalen fått lära sig under utbildningen 
fungerar inte längre då de avtalade leveranstiderna blir uppbokade av privatpersoner på Mathems 
webbsida. Planerarna blir ombedda av Mathem att lägga beställningarna som är fullbokade veckan 
efter och att mejla kundtjänst om att kundbeställningarna ska flyttas till veckan innan för att få 
tillgång till sina utlovade leveransdagar. Förfarandet upplevs som krångligt och tidskrävande av 
personalen. 

Man upplever även andra problem såsom att följesedlar inte följer med i kassarna till brukarna samt 
att vissa varor inte finns eller är slut.

I början av 2021 kan personalen återigen lägga beställningar som vanligt utan problem och man 
märker även av att varorna mer sällan tar slut under våren. 

Resultat och måluppfyllelse
Personalperspektiv
Utifrån samtal med planerare på respektive enhet, som förmedlat sina samt övrig personals 
synpunkter muntligen, ser man positivt på det förändrade arbetssättet när det gäller att slippa de 
tunga lyft som inköpen innebär samt att slippa hantera kontanter/kort/kod. 

Trots de problem man stött på vid beställningarna anser planerarna att fördelarna överväger 
nackdelar. Planerarna påtalar att det är olyckligt att pilotprojektets start sammanföll med den andra 
smittvågen under pandemin och de tror att problemen hade varit betydligt färre om så inte var 
fallet.

Vad gäller skillnader mellan grupperna utifrån geografisk placering, centrum kontra landsbygd, ser 
man i resultatet att den centrala arbetsgruppen är mer nöjd än den som en del brukare på 
landsbygd. Kanske beror det på att landsbygdsgruppen har mer tillgång till bil vid sina inköp i 
fysiska butiker och därför inte märker av skillnaden av bärandet lika starkt. Dock är även 
landsbygdsgruppen nöjdare med sin arbetsmiljö i slutet av projektet än innan start.

I resultaten av enkäterna kan man även utläsa att den fysiska arbetsmiljön är den som upplevs som 
mest förbättrad under pilotprojektet. Den psykiska arbetsmiljön har också förbättrats i februari men 
har i maj förbättrats ytterligare. Troligtvis beror skillnaden mellan februari och maj på att man 
kommit in i arbetsuppgiften mer samt på att man upplevde färre problem med att lägga 
beställningar samt att varor var slut senare under våren 2021.

Nedan följer personalens svar på frågorna i enkäterna i diagramform.

”Hur stor del av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra?”
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TRYGGHET OCH STÖD

”Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen åt brukarna?”

 

”Hur upplever du din arbetsmiljö nu jmf. med tidigare, kopplat till inköpen?”
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I slutet av pilotprojektet
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TRYGGHET OCH STÖD

 

”Hur upplever du skillnaden i att ej hantera kort/pengar åt brukarna vid inköpen?”

I intervjuer med enhetscheferna i de båda arbetsgrupperna framkommer det att deras upplevelse är 
att mer tid frigörs från personalen vilken nu kan läggas på vård- och omsorgsrelaterade 
arbetsuppgifter. 

De har även märkt av mindre dispyter i arbetsgrupperna kring exempelvis bokning av cyklar. 
Personalen påtalar ofta för enhetscheferna hur uppskattat det är att slippa inköpen i fysiska 
butikerna med allt bärande och den stress som det innebär.
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TRYGGHET OCH STÖD

Brukarperspektiv
Resultatet av den första brukarenkäten som gick ut i februari 2021, vilken syftade till att få in 
synpunkter inför en eventuellt kommande upphandling för tjänsten, visar blandade resultat av 
nöjdhet. Brukarna uppger sig vara nöjda med leveranser och chaufförer och är missnöjda med högre 
priser än förut, avsaknad av möjlighet till autogirobetalning samt bra extraprisreklamblad.

Nedan redovisas resultat från brukarenkäten från februari 2021 gällande synpunkter inför en 
eventuellt kommande upphandling.

”Vad är allra viktigast för dig när det gäller inköp av dagligvaror via e-handel?”

I de intervjuer som har gjorts med en brukare och en anhörig framkommer det även där att man är 
missnöjd med att varorna är dyrare än förut. Även antalet pappkassar som blir över efter varje 
leverans ses som ett problem. Det framkommer även exempel då det beställts eller levererats fel 
varor. Brukaren önskar ett bättre sätt att se extrapriser och den anhörige tror att upplevelsen hade 
varit bättre om brukarna fick sitta med och beställa på surfplattor. 

I den sista brukarenkäten, som samlade in synpunkter kring brukarnas upplevelse av inköpen under 
pilotprojektet, är svaren återigen blandade. Komarkens brukare är aningen nöjdare än brukarna på 
Nord 2. 

Nedan följer resultatet från enkäten i diagramform.

Lågt pris

Att jag får just den vara jag har beställt

Att ta del av reklamblad med extrapriser innan jag 
lämnar inköpslistan

Att varor har god kvalité

Annat ("Vet ej", "Datum")

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Nord 2 Komarken
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”Hur har din upplevelse av inköpen varit under pilotprojektet?”

Analys av resultat 
Det anses mycket troligt att brukarnas och personalens upplevelse hade varit annorlunda om 
projektet inte hade sammanfallit med en andra smittvåg under Covid-19 pandemin. Även om 
resultatet visar en mycket positiv upplevelse, ur personalens synvinkel, av de digitala inköpen skulle 
resultatet troligtvis vara ännu mer positivt om projektet inte skett under pandemin. 

En del av brukarnas missnöje, exempelvis gällande felleveranser och avsaknad av möjlighet till pant, 
kan även det klassas som pandemirelaterade problem. Trots brukarnas missnöje hamnar siffran för 
nöjdhet över medel.
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Brukarens upplevelse av att inte ha kontroll över urvalet samt extrapriser skulle troligtvis kunna 
avhjälpas genom att ge brukarna möjlighet att delta i beställningen. Något som skulle kunna ske 
genom att personalen tar med en surfplatta hem till brukaren och lägger beställningen där 
tillsammans med brukaren.

Möjligheten att byta varor som blivit fel kan möjligtvis avhjälpas med en leverantör belägen i 
Kungälv om problemet kvarstår och blir vanligt förekommande.

Förslag på aktivitetsplan 
Inför ett eventuellt införande av digitala inköp inom alla hemtjänstområden i Kungälvs kommun 
bör nedanstående aktivitetsplan beaktas för att underlätta införandet. Förslagsvis införs de digitala 
inköpen av dagligvaror på en till två enheter i taget per månad för att införandet ska ske smidigt.

Ca. 1,5 månader 
innan start

- Informationsbrev 1 till brukare innehållande information om 
införandet, frågor och svar kring e-handel samt information 
om att personuppgifter lämnas till leverantör för att de ska 
kunna leverera/fakturera.

- Eventuellt samtycke från brukare för att lämna dennes namn, 
personnummer och adress till leverantör.

- Information till personal under APT med hjälp av personal på 
enheter som redan har infört arbetssättet.

Ca. 1 månad innan 
start

- Brukarens personuppgifter (namn, personnummer, adress, 
telefon osv) lämnas till leverantör för att sätta upp konton.

Ca. 2 veckor innan 
start

- Utbildning med personal av leverantör kring 
beställningsförfarandet.

- Informationsbrev 2 till brukare innehållande leveransdag och 
tid.
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BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 42/2021

Uppdrag digitala inköp (Dnr KS2021/0235)

För att möta utmaningar gällande den demografiska utvecklingen i relation till rådande
kompetensförsörjningsproblematik, samt skapa ökad delaktighet och inflytande för brukare 
över deras vardag behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Den tid som åtgår för 
omvårdnadspersonalen i hemtjänst för matinköp bedöms kunna hanteras på annat sätt. För 
att behålla och nyrekrytera omvårdnadspersonal och stärka deras yrkesroll behöver fokus 
vara på vårdrelaterade uppgifter i kärnuppdraget och förbättrad arbetsmiljö.

Insatsen inköp är ett biståndsbeslut och ingår i kärnuppdraget men att plocka och packa 
varor samt frakta hem mat på cykel, till fots eller bil bedöms inte ligga i linje med 
kompetensförsörjningens inriktning för ”attraktivt att vara anställd i Kungälvs Kommun” 
och hur vård och omsorgen i framtiden behöver rikta personella resurser för att hantera 
omställningen till nära vård. Omvårdnadspersonal ska dock, enligt förslaget, bistå 
brukaren med att beställa varorna via I-PAD och brukaren kan då ta del av utbudet, få 
inspiration till en varierad kost och göra val. Därigenom ökar delaktigheten och kvalitén 
för brukaren. Det skall också vara möjligt för brukaren att överlåta beställning till 
hemtjänstutförare om så önskas. Förslaget innebär att en aktör för matinköp upphandlas 
där också hela distributionskedjan hem till brukaren säkerställs. Förslaget innebär även en 
obruten kylkedja införs enligt Livsmedelverkets rekommendationer.

Digitala inköp är en teknik som bidrar till att kunna möta framtida ökade vårdbehov på 
ett beprövat och evidensbaserat sätt. Antalet personer som söker sig till vård- och 
omsorgssektorn kommer inte vara i relation till antalet omsorgsmottagare. Det ställs idag 
stora krav på kommunen att arbetsuppgifter som kan ersättas med en teknisk lösning 
som ger undersköterskor mer möjlighet till omsorgsarbete skall genomföras.

Förfaringssättet får inte innebära merkostnader för brukaren. Informationshanteringen i 
beställningstjänsten måste ske på ett för brukaren säkert sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15
Uppdrag inköp
Digitala inköp Kungälvs hemtjänst, yttrande från KPR 210724

Förslag till Kommunstyrelsen
                                  1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för 
brukare.
                                  2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta och återkomma 
                                      med ett förfrågningsunderlag för upphandling av en (1) leverantör
                                      gällande digitala inköp inom hemtjänst inklusive e-tjänst och distribution.

__________
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Digitalt matinköp
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Mål med projektet

Personal som ingår i 
pilotprojektet upplever en 
förbättrad arbetsmiljö, kopplat 
till inköpen, jämfört med innan 
projektets start
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Måluppfyllelse
91 % svarar att deras fysiska arbetsmiljö upplevs som bättre eller mycket 
bättre nu än innan projektet startade, relaterat till inköpen.

79 % svarar att deras psykiska arbetsmiljö upplevs som bättre eller mycket 
bättre nu.

87% upplever det som positivt eller mycket positivt att inte hantera kort 
och pengar åt brukare.
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Hur stor del av inköpen upplever du som fysiskt tunga att utföra?

Innan pilotstart I slutet av projektet
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Hur är din fysiska upplevelse av att utföra inköpen?

Innan pilotstart I slutet av projektet
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Hur upplever du din arbetsmiljö nu jmf. med tidigare, kopplat till 
inköpen?

Komarken Nord 2
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Hur upplever du skillnaden i att ej hantera kort/pengar åt brukarna 
vid inköpen?
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Resultat av brukarenkät 
Brukare på Komarken är något mer nöjda med de digitala 
inköpen än på Nord 2 (6,5 respektive 5,5 i nöjdhet på skala 
1-10).

Bland de synpunkter som har lämnats frivilligt nämns främst 
en högre matkostnad som en negativ effekt samt att det 
ibland blivit felbeställningar/felleveranser.

Bland de positiva synpunkter som lämnats nämns är 
möjligheten till att betala med bankgiro och att man kan 
storhandla.
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Skäl till att digitalisera inköp

Ökad delaktighet och inflytande för brukare

Förbättra arbetsmiljön
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Vinning med digitala matinköp för 
brukare och medarbetare

 Personer som inte fysiskt orkar ta sig till en affär kan genom E-handel ta del av utbudet via 
bilder, se priser och erbjudanden. Affären flyttar hem!

 Den enskilde blir inte begränsad i volymen på inköpet!

 Varor levereras i en obruten kyl- och fryskedja hela vägen till den enskildes dörr. 

 Arbetsmiljön för personalen blir bättre och risken för arbetsskador i rygg och axlar för 
personalen minskar då de inte behöver bära på tunga matvaror.  

 Den enskilde behöver inte lämna ifrån sig kontanter, kontokort eller koder till hemtjänstens 
personal.
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Några frågor?
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 108/2021

Uppdrag digitala inköp (Dnr KS2021/0235)
Sammanfattning

För att möta utmaningar gällande den demografiska utvecklingen i relation till rådande 
kompetensförsörjningsproblematik, samt skapa ökad delaktighet och inflytande för brukare 
över deras vardag behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Den tid som åtgår för 
omvårdnadspersonalen i hemtjänst för matinköp bedöms kunna hanteras på annat sätt. För 
att behålla och nyrekrytera omvårdnadspersonal och stärka deras yrkesroll behöver fokus 
vara på vårdrelaterade uppgifter i kärnuppdraget och förbättrad arbetsmiljö. 

Insatsen inköp är ett biståndsbeslut och ingår i kärnuppdraget men att plocka och packa 
varor samt frakta hem mat på cykel, till fots eller bil bedöms inte ligga i linje med 
kompetensförsörjningens inriktning för ”attraktivt att vara anställd i Kungälvs Kommun” 
och hur vård och omsorgen i framtiden behöver rikta personella resurser för att hantera 
omställningen till nära vård. Omvårdnadspersonal ska dock, enligt förslaget, bistå brukaren 
med att beställa varorna via I-PAD och brukaren kan då ta del av utbudet, få inspiration till 
en varierad kost och göra val. Därigenom ökar delaktigheten och kvalitén för brukaren. Det 
skall också vara möjligt för brukaren att överlåta beställning till hemtjänstutförare om så 
önskas.  Förslaget innebär att en aktör för matinköp upphandlas där också hela 
distributionskedjan hem till brukaren säkerställs. Förslaget innebär även en obruten kylkedja 
införs enligt Livsmedelverkets rekommendationer.

Digitala inköp är en teknik som bidrar till att kunna möta framtida ökade vårdbehov på ett 
beprövat och evidensbaserat sätt. Antalet personer som söker sig till vård- och 
omsorgssektorn kommer inte vara i relation till antalet omsorgsmottagare. Det ställs idag 
stora krav på kommunen att arbetsuppgifter som kan ersättas med en teknisk lösning som 
ger undersköterskor mer möjlighet till omsorgsarbete skall genomföras. 

Förfaringssättet får inte innebära merkostnader för brukaren. Informationshanteringen i 
beställningstjänsten måste ske på ett för brukaren säkert sätt. 

Förslag till beslut

1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för brukare.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta och återkomma med ett förfrågningsunderlag 
för upphandling av en (1) leverantör gällande digitala inköp inom hemtjänst inklusive e-
tjänst och distribution.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-01
Sida 13 (17)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppdrag digitala inköp
Bilaga uppdrag inköp
Bilaga Digitala inköp Kungälvs hemtjänst, yttrande från KPR, 210724
Bilaga Brukare diagram slutrapport
Bilaga Jämförelse av brukarnöjdhet mellan inköp via Mathem och inköp via hemtjänstgrupp
Bilaga Personal stapeldiagram slutrapport
Bilaga Presentation resultat pilotprojekt
Bilaga Sammanställning kostnader
Bilaga Slutrapport pilotprojekt digitala inköp av livsmedel inom hemtjänst 2020 2021
Bilaga Protokollsutdrag - Uppdrag digitala inköp - Beredningen för Trygghet och stöd
Bilaga Digitalt matinköp presentation

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för 
brukare.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta och återkomma med ett 
förfrågningsunderlag för upphandling av en (1) leverantör gällande digitala 
inköp inom hemtjänst inklusive e-tjänst och distribution.

__________
Ancy Wahlgren (UP) reserverar sig mot beslutet samt lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till: 
Maria Stenmark

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-01
Sida 12 (17)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 108/2021

Uppdrag digitala inköp (Dnr KS2021/0235)
Sammanfattning

För att möta utmaningar gällande den demografiska utvecklingen i relation till rådande 
kompetensförsörjningsproblematik, samt skapa ökad delaktighet och inflytande för brukare 
över deras vardag behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Den tid som åtgår för 
omvårdnadspersonalen i hemtjänst för matinköp bedöms kunna hanteras på annat sätt. För 
att behålla och nyrekrytera omvårdnadspersonal och stärka deras yrkesroll behöver fokus 
vara på vårdrelaterade uppgifter i kärnuppdraget och förbättrad arbetsmiljö. 

Insatsen inköp är ett biståndsbeslut och ingår i kärnuppdraget men att plocka och packa 
varor samt frakta hem mat på cykel, till fots eller bil bedöms inte ligga i linje med 
kompetensförsörjningens inriktning för ”attraktivt att vara anställd i Kungälvs Kommun” 
och hur vård och omsorgen i framtiden behöver rikta personella resurser för att hantera 
omställningen till nära vård. Omvårdnadspersonal ska dock, enligt förslaget, bistå brukaren 
med att beställa varorna via I-PAD och brukaren kan då ta del av utbudet, få inspiration till 
en varierad kost och göra val. Därigenom ökar delaktigheten och kvalitén för brukaren. Det 
skall också vara möjligt för brukaren att överlåta beställning till hemtjänstutförare om så 
önskas.  Förslaget innebär att en aktör för matinköp upphandlas där också hela 
distributionskedjan hem till brukaren säkerställs. Förslaget innebär även en obruten kylkedja 
införs enligt Livsmedelverkets rekommendationer.

Digitala inköp är en teknik som bidrar till att kunna möta framtida ökade vårdbehov på ett 
beprövat och evidensbaserat sätt. Antalet personer som söker sig till vård- och 
omsorgssektorn kommer inte vara i relation till antalet omsorgsmottagare. Det ställs idag 
stora krav på kommunen att arbetsuppgifter som kan ersättas med en teknisk lösning som 
ger undersköterskor mer möjlighet till omsorgsarbete skall genomföras. 

Förfaringssättet får inte innebära merkostnader för brukaren. Informationshanteringen i 
beställningstjänsten måste ske på ett för brukaren säkert sätt. 

Förslag till beslut

1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för brukare.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta och återkomma med ett förfrågningsunderlag 
för upphandling av en (1) leverantör gällande digitala inköp inom hemtjänst inklusive e-
tjänst och distribution.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-01
Sida 13 (17)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppdrag digitala inköp
Bilaga uppdrag inköp
Bilaga Digitala inköp Kungälvs hemtjänst, yttrande från KPR, 210724
Bilaga Brukare diagram slutrapport
Bilaga Jämförelse av brukarnöjdhet mellan inköp via Mathem och inköp via hemtjänstgrupp
Bilaga Personal stapeldiagram slutrapport
Bilaga Presentation resultat pilotprojekt
Bilaga Sammanställning kostnader
Bilaga Slutrapport pilotprojekt digitala inköp av livsmedel inom hemtjänst 2020 2021
Bilaga Protokollsutdrag - Uppdrag digitala inköp - Beredningen för Trygghet och stöd
Bilaga Digitalt matinköp presentation

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för 
brukare.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta och återkomma med ett 
förfrågningsunderlag för upphandling av en (1) leverantör gällande digitala 
inköp inom hemtjänst inklusive e-tjänst och distribution.

__________
Ancy Wahlgren (UP) reserverar sig mot beslutet samt lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till: 
Maria Stenmark

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-16
Sida 7 (15)

BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 42/2021

Uppdrag digitala inköp (Dnr KS2021/0235)

För att möta utmaningar gällande den demografiska utvecklingen i relation till rådande
kompetensförsörjningsproblematik, samt skapa ökad delaktighet och inflytande för brukare 
över deras vardag behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Den tid som åtgår för 
omvårdnadspersonalen i hemtjänst för matinköp bedöms kunna hanteras på annat sätt. För 
att behålla och nyrekrytera omvårdnadspersonal och stärka deras yrkesroll behöver fokus 
vara på vårdrelaterade uppgifter i kärnuppdraget och förbättrad arbetsmiljö.

Insatsen inköp är ett biståndsbeslut och ingår i kärnuppdraget men att plocka och packa 
varor samt frakta hem mat på cykel, till fots eller bil bedöms inte ligga i linje med 
kompetensförsörjningens inriktning för ”attraktivt att vara anställd i Kungälvs Kommun” 
och hur vård och omsorgen i framtiden behöver rikta personella resurser för att hantera 
omställningen till nära vård. Omvårdnadspersonal ska dock, enligt förslaget, bistå 
brukaren med att beställa varorna via I-PAD och brukaren kan då ta del av utbudet, få 
inspiration till en varierad kost och göra val. Därigenom ökar delaktigheten och kvalitén 
för brukaren. Det skall också vara möjligt för brukaren att överlåta beställning till 
hemtjänstutförare om så önskas. Förslaget innebär att en aktör för matinköp upphandlas 
där också hela distributionskedjan hem till brukaren säkerställs. Förslaget innebär även en 
obruten kylkedja införs enligt Livsmedelverkets rekommendationer.

Digitala inköp är en teknik som bidrar till att kunna möta framtida ökade vårdbehov på 
ett beprövat och evidensbaserat sätt. Antalet personer som söker sig till vård- och 
omsorgssektorn kommer inte vara i relation till antalet omsorgsmottagare. Det ställs idag 
stora krav på kommunen att arbetsuppgifter som kan ersättas med en teknisk lösning 
som ger undersköterskor mer möjlighet till omsorgsarbete skall genomföras.

Förfaringssättet får inte innebära merkostnader för brukaren. Informationshanteringen i 
beställningstjänsten måste ske på ett för brukaren säkert sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-15
Uppdrag inköp
Digitala inköp Kungälvs hemtjänst, yttrande från KPR 210724

Förslag till Kommunstyrelsen
                                  1. Kungälvs kommunala utförare av hemtjänst skall utföra inköp digitalt för 
brukare.
                                  2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta och återkomma 
                                      med ett förfrågningsunderlag för upphandling av en (1) leverantör
                                      gällande digitala inköp inom hemtjänst inklusive e-tjänst och distribution.

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-16
Sida 8 (15)

BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

Expedieras till

För kännedom till
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Bilaga 3 

Definition BTA ovan mark  
 

Våningsplan ovan mark 

BTA ovan mark i bostadshus omfattar i normalfallet samtliga areor förutom teknikutrymmen (utrymmen för 

fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind. 

Teknikutrymmen på ljust våningsplan under vind ska exkluderas om vind och källare saknas eller om dessa 

utrymmen av skälig anledning inte går att förläggas på vind eller i källare. 

BTA ovan mark som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas ska medräknas (exempelvis oinredda 

vindar, bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)). 

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, tvättstuga, gemensamhetslokal o dyl) i fristående 

byggnader räknas inte som BTA ovan mark. 

Balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som BTA ovan mark. Balkonger/loftgångar i övrigt 

omfattas inte. 

 

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figuren ovan. 

 

Suterrängvåning 

En våning ska betraktas som en suterrängvåning om ‐ utefter minst en vägg ‐ golvets översida i våningen 

närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Är avståndet mindre är 

våningsplanet att betrakta som källare. Area inom suterrängvåning räknas som BTA ovan mark. 

 

All area inom lägenheter räknas som BTA ovan mark liksom i förekommande fall innanförliggande 

förbindelsekorridor. 
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Bilaga 3 

Som BTA ovan mark för bostadskomplement (förråd, tvättstugor, soprum och gemensamhetslokaler) och i 

förekommande fall teknikutrymmen räknas arean fram till närmaste vägg i den ljusa delen av våningsplanet 

dock högst till halva husdjupet. Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor ska hela korridoren räknas 

som BTA ovan mark (se fig nedan). Trapphus och hiss placerade i suterrängvåning räknas som BTA ovan mark. 

 

1) Exempel på teknikutrymme som av skälig anledning inte kan förläggas mörkt 

 

För kommersiella eller övriga lokaler räknas BTA ovan mark i suterrängvåning till ett husdjup om 10 meter. För 

bruttoareor inom husdjup 10‐30 meter räknas 75 % som BTA ovan mark. Om våningshöjden är högre än 3 

meter ska 10‐metersgränsen utökas till vad som bedöms skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas inte som 

ljusa. 
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PLANPROGRAM  
Kungälvs stadskärna,  

delen Liljedal (Rhodin 19, Klocktornet 36 m fl)

Antagen av KF 2017-05-18
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PROGRAMSAMRÅD
Programförslaget och övriga handlingar finns på 
Kungälvs hemsida:

www.kungalv.se > Bygga, bo och miljö > Aktuella 
detaljplaner 

Programsamrådet hölls i februari 2016.

Denna reviderade upplaga av planprogrammet 
antogs i Kommunfullmäktige i 2017-05-18

Upplysningar lämnas i första hand av Kundcenter, 
telefon 0303-23 80 00.

MEDVERKANDE
En projektgrupp inom kommunen från 
Samhällsbyggnad, Samhällsutveckling och 
Program Stadskärnan har medverkat i planpro-
gramarbetet. Förankring har skett i kommunpla-
neringens beredningsgrupp och styrgrupp samt 
kommunens gestaltningsgrupp.
Handläggare för programmet har varit planar-
kitekt Matilda Svenning och översiktsplanerare 
Monica Wincentson. 
Programhandlingen är på uppdrag av Kungälvs 
kommun upprättad av Norconsult AB, Carolin 
Folkeson och Karin Edeskog. 

Programhandlingens reviderade upplaga är 
gemensamt vidareutvecklad av: 
- Programgrupp Stadskärnan:
  Cecilia Örtendahl, Anneli Skoglund, 
  Martin Hollertz och 
  Anders Pettersson, (Krook &Tjäder) 
- Planenheten:
  Linda Andreasson, Karin Svensson och  
  Emelié Karlsson
- Projektgrupp Sydöst:
  Eva Engman ( Explo) som projektledare

Fotografer: Kungälvs kommun, om inget annat 
anges.     
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VAD ÄR ETT PLANPROGRAM?
Planprogram kan upprättas för ett större områ-
de, till exempel en stadsdel, som underlag 
för flera framtida detaljplaner inom området. 
Programmet innebär en möjlighet för kommu-
nen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om 
alternativa lösningar på planeringsuppgiften 
till diskussion och presentera utgångspunkter 
och mål. Denna reviderade upplaga av plan-
programmet har arbetats om utifrån inkomna 
synpunkter från sakägare efter samrådet samt 
med syftet att ytteligare tydliggöra kommunens 
vision om en  stärkt identitet av denna del av 
stadskärnan.

PLANPROGRAM ENLIGT PBL
Planprogrammet har tagits fram enligt plan- 
och bygglagen, PBL (2010:900).
Enligt PBL ska kommunen ange planens 
utgångspunkter och mål i ett särskilt program, 
om kommunen bedömer att det behövs för att 
underlätta detaljplanearbetet. 
I arbetet med att ta fram ett program ska kom-
munen samråda med berörda myndigheter 
som t.ex. länsstyrelsen, kända sakägare och 
boende, kända berörda organisationer och 
andra enskilda som har ett väsentligt intresse 
av förslaget. 

Information: www.boverket.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning      4

Sammanhängande stadskärna  6

Liljedal - nuläge     9

Möjlig utveckling av Liljedal  11

Konsekvenser    26

Fortsatt arbete    30

BILAGOR
• Kulturmiljöutredning, riksintresset Kungälvs 

gamla stad, Archidea, 2013

• Social konsekvensbeskrivning, Norconsult, 
2015

• Handelsanalys Kungälv, Tyréns, 2014  

• Lokaliseringsutredning parkering, Trivector, 
2015

• Luftmiljöutredning Kungälv centrum, SMHI, 
2015

• Trafikanalys Kongahälla, 2013

REFERENSER
• Kungälvs översiktsplan, ÖP 2010, antagen av 

kommunfullmäktige januari 2012

• Idealbild Kungälvs stadskärna, planeringsun-
derlag till ÖP 2010

• Kungälv tar form Stadens bebyggelsemöns-
ter, Håkan Hökerberg 2003
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BAKGRUND
Enligt Kungälvs översiktplan, ÖP 2010, ska 
Kungälvs centrum utveckas till en blandstad med 
särskilt hög täthet. Utgångspunkten för planpro-
grammet har varit ett fördubblat invånarantal i 
stadskärnan, från 3500 till 7000 personer, för att 
uppnå visionen. Det innebär ca 2 000 nya bostä-
der.

SYFTE
Programmet syftar till att formulera principer för 
en attraktiv och vacker stad med förutsättningar 
för ett gott liv. Programmet ska visa möjlig utveck-
ling av området Liljedal och hur pågående och 
kommande förändringar av stadskärnan kan bilda 
en god bebyggd miljö. Programmet ska också 
ge en överblick över möjlig utveckling av hela 
Kungälvs stadskärna.

VISION FÖR STADSKÄRNAN
Kungälv ska vara en unik tillgång i 
Göteborgsregionen med en tät och levande 
stadskärna. Stadskärnans identitet präglas av 
historia och tradition men räds inte ett modernt 
uttryck. Trivsel, trygghet och tillgänglighet kring 
mötesplatser och stråk skapar en god livsmiljö. 
Ur Idealbild Kungälvs stadskärna, KF 2003

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-25 att 
upprätta ett planprogram för området i stads-
kärnan som i detta planprogram kallas  Liljedal. 
Programmet ska vara underlag till flera detaljpla-
ner och ge en helhetsbild över möjlig och lämplig 
utbyggnad inom området Liljedal. 
Utifrån kommunens vision om att ytterligare stär-
ka identiteten av denna del av stadskärnan och 
utifrån inkomna yttranden från sakägare och övri-
ga har planprogrammet vidareutvecklats till denna 
reviderade upplaga.

• Strategiska ställningstaganden för bebyggels-
ens utveckling

• Utveckla stadens innehåll och utbudets kvalitet

• Förädla stadsmiljön

• Stärka Kungälvs identitet och stadskärnans 
anseende

• Bidra till hållbar utveckling (ur Projektdirektiv 
Stadskärnan m.m.)

• God bebyggd miljö, med en särskilt hög täthet 

• Kongahällatomten och stadskärnan ska kom-
plettera varandra

• Handelsstråk Västra gatan, Strandgatan, 
Ytterbyvägen – Uddevallavägen – Kongahälla 
ska utvecklas

• Bebyggelse-, trafik och grönstruktur lika viktiga

• Den gamla trästadens karaktärsdrag ska tas 
tillvara

Ur ÖP 2010

INLEDNING

STADSKÄRNANS KARAKTÄR OCH 
STYRKOR
Kungälvs stadskärna har en tydlig småstadska-
raktär med bevarad kulturhistoriskt intressant 
trähusbebyggelse och trädgårdsstad. Tydliga års-
ringar, handelsgator och områden med småskalig 
bebyggelse, tvärstråk och siktlinjer. 
I stadskärnan finns ytor kvar att exploatera. Det 
ger staden en unik möjlighet att bygga sam-
man staden och utveckla den till en hållbar, tät 

blandstad, med attraktiva boenden och god 
livsmiljö. De små torgen möjliggör för trivsamma 
mötesplatser och Västra tullens större stadsrum 
mitt i staden kan utvecklas till en naturlig mötes-
plats och knutpunkt. Närheten till Nordre älv och 
parker mitt i staden utgör en resurs för rekreation 
och mötesplatser.
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UTVECKLINGSFRÅGOR/NULÄGE 

I STADSKÄRNAN
Dagens centrum upplevs som utspritt med långa 
avstånd mellan olika centrumfunktioner och få 
bostäder. Hur kan man ”läka” gatorna och fylla 
tomrummen så att man skapar goda förutsätt-
ningar för ett fortsatt väl fungerande centrum?  
Olika delar av stadskärnan har olika identitet och 
karaktär. Hur kan man förstärka dessa karaktärer 
så att man får en variation mellan stadsdelarna 
och sammanhållen variation inom stadsdelen? 
Hur kan man visa respekt för Kungälvs kultur-
arv och ändå pröva nytt och tätt och samtidigt 
säkerställa att viktiga ytor, gator och stråk även 
fortsättningsvis blir kvalitativa och attraktiva inslag 
i stadsrummet?

• Hur kan man skapa ett centrum som hänger 
ihop? 

• Hur kan man locka fler personer till stadskär-
nan? 

• Vilka delar av stadskärnan kan förtätas och 
omvandlas? 

• Hur kommer olika delar av stadskärnan att upp-
levas och användas när ny handel tillkommer i 
Kongahälla? 

• Kan stadskärnans olika delar komplettera var-
andra med sina unika identiteter?

• Vad blir Liljedals framtida roll i staden? 

• Vad blir den totala bilden av alla pågående och 
kommande förändringar i Liljedal? 

• Hur kan man stödja hållbara resvanor
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Miljöbild från dagens Posttorg vid Västra Tullen
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SAMMANHÄNGANDE STADSKÄRNA

NYA STADEN

GAMLA STADEN

VÄSTRA TULLEN

EN STADSKÄRNA I FÖRÄNDRING
Kungälvs stadskärna står inför stora för-
ändringar och går nu in i en ny expansiv 
fas. Vid Kungälvsmotet, mellan E6:an och 
Uddevallavägen, uppförs nu Kongahälla inne-
hållande köpcenter, handelsplats och bostä-
der. Dessutom flyttas navet för kollektivtrafiken 
från Busstorget vid Uddevallavägen ut till nya 
Resecentrum vid E6:an.

Detta får konsekvenser i stadsbilden, då fokus 
för handel i stadskärnan sannolikt kommer att 
förskjutas från stadens äldre centrala delar till det 
nya Kongahälla Köpcenter som kommer kunna 
erbjuda både stora och små handelskoncept 
under ett och samma tak och där man som besö-
kare främst kommer att röra sig inomhus. 

NYA STADEN
Den stora stadsutveckling som nu sker av 
Kongahällaområdet, Vita Fläcken, Mimersstaden, 
och Nytorgsstaden inklusive gamla busstorget, 
kommer att på några få år omdefiniera och ändra 
stadsbilden i stora delar av stadskärnan. Den Nya 
Staden växer fram med nya attraktiva stadsmiljö-
er, var och en med sin egen karaktär.

GAMLA STADEN - egen identitet 
Parallellt med framväxten av Nya Staden, tar 
kommunen nu vara på möjligheten att förvalta, 
förädla och bygga vidare på det historiska arv 
som idag återfinns i områdena runt Liljedal samt 
Västra- och Östra Gatan; Den Gamla Staden. 
En levande och unik stadsmiljö med en tydlig 
småstadskaraktär, rik på upplevelser och traditio-
ner som gör detta till en attraktiv plats att bo och 
verka i. Stadskärnan i Kungälv kommer därmed 
kunna erbjuda ett attraktivt och tydligt komple-
ment till Kongahälla. En annan sorts stadsupple-
velse i ett område med egen tydlig identitet .
Gamla Staden blir också en viktig pusselbit för 
att etablera stadskärnan som ett givet besöksmål 
för såväl kommuninvånare som för utflyktssökan-
de från hela regionen.
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NYA STADEN

Principskiss sammanhängande stadskärna
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Kungälvs stadskärna består av flera delområ-
den med olika karaktär och bebyggelsetyper. 
Bebyggelsen är tydligt indelad i årsringar, vilket 
gör att man kan se stadens utveckling och histo-
ria (Archidea, 2013). Stadsdelarna skiljs ofta åt 
av stora ytor för trafik, parkering eller biytor med 
oklar användning, vilket skapar en känsla av tom-
rum. 
Staden skulle bli attraktivare och vackrare om 
stadsdelarna bands ihop och kom närmare varan-
dra. Upplevelsen längs stråken bör vara omväx-
lande och ge många intryck om man ska uppnå 
en god livsmiljö med trivsel, trygghet och tillgäng-
lighet kring mötesplatser och stråk.
Att förtäta Kungälvs stadskärna med fler bostä-
der, handel och verksamheter, är ett viktigt verk-
tyg för att binda samman stadsdelarna. Dessutom 
behöver gator, tvärstråk, torg och parker utveck-
las med hög kvalitet och stadsmässighet.
Antalet invånare och utbudet av handel, verksam-
heter och service har stor betydelse för stadslivet.  
Målet är att fördubbla antalet invånare i stadskär-
nan till år 2025 med ca 2000 bostäder samt öka 
dagbefolkningen genom utveckling av kontor och 
andra verksamheter, vilket också ger förutsätt-

ningar för handel och verksamheter. Redovisning 
sker områdesvis på nästa sida.
Fördubblat invånarantal i stadskärnan medför 
också ökat behov av kommunal service, så som 
förskola, skola m.m. 

GAMLA 
STADEN
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MÖJLIG NY BEBYGGELSE I STADSKÄRNAN

Äldre delen av Gamla sta-
den
• Bevara och utveckla kulturmiljö-

värden med småskalig handel och 
service

Vattenlinjen 
• Önskvärt med sammanhängande 

gångstråk längs älven

• Utveckling med verksamheter, akti-
vitetspark och samt båtplatser

Nytorgsområdet 
• Befintlig bussterminal flyttar

• Komplettering med ca 300-400 
bostäder genom förtätning och 
utveckling av samt handel och 
verksamheter

• Parkeringsanläggning

• Uddevallavägen mer stadsmässig 

Kongahälla 
• Omvandling med ca 1000 bostä-

der, samt handel och verksamheter 
om ca 50000 m2

Thorildsområdet 
• Nytt resecentrum intill motorvägs-

hållplats, idrottshallar och skola 
och bostäder

• Eventuellt komplettering med 
bostäder, till exempel på parke-
ringsytor

Gamla Gärdet och Rådmans- 
ängarna
• Eventuellt mindre komplettering med 

bostäder.

Mimersstaden
• Komplettering med ca 500 bostäder 

och eventuellt viss yta handel och 
verksamheter

Fontinbergets rand
• Komplettering med cirka 50-100 

bostäder

• Koppling mellan Västra gatan och 
Övre Fontinskolan viktig

Nya Gärdet
• Komplettering med ca 30-40 bostä-

der m.m. längs Uddevallavägen 

  

Kexfabriken
• Om delar av Kexfabriken flyttar eller 

förändras kan staden öppnas mer 
mot älven

• Kan Bräckeboden integreras mer i 
staden?

Liljedal
• Komplettering med cirka 650 

bostäder, handel och verksamhe-
ter om cirka 12 000 m2

• Parkeringsanläggning

• Ombyggnad Västra tullen

Kvarnkullen
• Pågående byggnation av 50 bostä-

der 

• Eventuellt fler parkeringsplatser mot 
E6? 
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Bostäder

Handel 
Bostäder

Handel 
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Handel 
Gym
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Lekplats
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Västra
Tullen

Västra gatan

Strövområde

N
100 m500

Kexfabriken

Utdrag ur Social konsekvensbeskrivning, Norconsult, 2015
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Dagens Liljedal består av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse längs Västra gatan, öppna parke-
ringsytor, handelsstråk och i viss mån verksam-
heter och bostäder. Bebyggelsen varierar i skala 
och ger ett något splittrat intryck, med bland annat 
låga handelsbyggnader intill ett nybyggt kvarter 
(Liljedalskvarteret) med bostäder och handel i 
bottenvåningen. Parkeringshuset Klocktornet och 
andra relativt storskaliga byggnader ligger intill 
den kulturhistoriskt värdefulla, småskaliga bebyg-
gelsen. 
De öppna parkeringsytorna ägs av kommunen. 
I övrigt ägs fastigheterna inom området av flera 
olika fastighetsägare. 
Strandgatan har de senaste åren byggts om till en 

stadsmässig gata med utrymme för alla trafikslag. 
Västra Tullen utgörs av en stor cirkulationsplats 
med träd och buskage. 
Vid biografen Trappan finns en passage upp mot 
Fontinberget.
Det saknas kvalitativa vistelseytor inom området, 
men flera platser har potential att utvecklas och 
fungera som mötesplatser framöver. Avsaknaden 
av bostäder i delar av området bidrar till att områ-
det kan kännas otryggt på kvällar och nätter. 

LILJEDAL - NULÄGE

Mötesplatser
1 Västra parken
2 Posttorget
3 Gustaf Hjerpes       
   plats
4 Västra gatan 

Målpunkter

Bräckboden

Kretsloppsstation

Barriär

Viktigt gång-, 
cykelstråk

Baksida/inaktiv 
fasad

Favoritplatser/
identitetsskapande 
plats 

Plats med viss 
otrygghet

Parkeringsplats 
(utvecklingspotential)
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Klocktornets parkeringshus Parkering, sydvästra delen av Liljedal

Nyare bebyggelse längs Strandgatan

Handel vid Gustav Hjerpes plats 

Västra Tullen, passage mot Västra gatan

Äldre bebyggelse längs Västra gatan

Passage från Liljedal mot Biograf Trappan och 
Fontinberget. Foto: Carolin Folkeson, Norconsult.

Västra parken

10
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• Identiteten av den Den Gamla staden ska för-
stärkas genom att låta den nya bebyggelsen 
bilda en sammanhållen helhet med den befint-
liga.

• Västra tullen; där Nya Staden möter Gamla 
Staden förstärks som entréplats, som stadens 
mittpunkt och som mötesplats, med torg, stråk 
och en direkt anslutning till Västra parken. 

• Uppbrutna kvarter med gröna gårdar och smit-
vägar. 

• Handel och verksamheter längs Strandgatan, 
Västra gatan, Västra tullen och angränsande 
Ytterbyvägen

• Bredda staden genom nya och förstärkta stråk 
tvärs Strandgatan och Västra gatan

• Beakta riksintresset för kulturmiljö

• Utveckla och definiera platser och torg och 
värna viktiga sollägen för skapa förutsättningar 
för en attraktiv stadsupplevelse. 

PRINCIPER FÖR UTVECKLING AV LILJEDAL

Västra Gatan

Glasbruksgränd

Västra Tullen

Krukan

Strandgatan

Gusta
f H

jerpesTo
rg

Liljedalsgatan

Posttorget

MÖJLIG UTVECKLING AV LILJEDAL

Tr
äd

gå
rd

sg
at

an

Planprogramsområde

Möjlig tillkommande bebyggelse
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Förhållande till riksintresse för kulturmiljö ”Kungälvs 
gamla stad”. Bilden visar vilka delar av programområ-
det runt Västra gatan som är känslig för förändringar. 
Ju mörkare färg, desto känsligare.

Västra gatan. Foto: Carolin Folkeson, Norconsult.

Passager på Västra Gatan Stråk över flera kvarter

Stadsplan från 1696
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Kungälv är idag en av Nordens mest välbevarade 
trästäder där bebyggelsen och tomtindelningen 
längs Västra gatan utgör riksintresse för kulturmil-
jövården. Stadens bebyggelse är indelad i tydliga 
årsringar. Kungälvs utveckling och historia kan 
därför enkelt följas i byggnadernas arkitekturstil.
(Archidea, 2013). 

Översiktsplanen, ÖP 2010, anger att det är vik-
tigt att inte bryta den historiska kontinuiteten i en 
stads utveckling. Den gamla trästadens karak-
tärsdrag ska tas tillvara och riksintresset ska 
beaktas. 
Västra gatan är hjärtat i Kungälvs identitet och att 
utveckla de kulturhistoriska värdena bidrar till en 
unik och attraktiv stadsdel. 
Gamla uthus är placerade utmed tomtgränserna 
och gatans lätta krökningar erbjuder successivt 
nya synfält. Tvärgränder och portar ger utblick 
mot Strandgatan och älven. Träd, häckar och 
diken visar de gamla tomtgränserna. 
Kexfabriken framträder tydligt i stadsbilden - både 
genom sin storlek och genom placeringen vid 
älven. Västra gatans västra sida rymmer tät cen-
trumbebyggelse.  
(Kungälv tar form, Stadens bebyggelsemönster, Håkan 
Hökerberg, 2003)

Miljön närmast Västra Gatan är känslig för för-
ändringar såsom förtätning med ny bebyggelse. 
Allra känsligast är de södra delarna av Västra 
gatan mellan Glasbruksgränd och Gamla Torget.
Västra Gatans affärsstråk, från Glasbruksgränd 
till Västra Tullen, karaktäriseras av centrum-
bebyggelse med verksamheter i gatuplan 
och lägenheter ovanpå. Även om flera av de 
ursprungliga husen utefter denna del av gatan 
har rivits och ersatts på 1950, 60- och 70-talet, 
så har de nya husen fortsatt respekterat den 
ursprungliga skalan vilket har resulterat i en bibe-
hållen karaktär och upplevelse av en gågata i 
den lilla staden. Karaktäristiskt för Västra Gatan 
är också de flertalet passager genom och mel-
lan fastigheter som leder in till gårdar eller stråk. 
Denna karaktär har tydligt tagits vidare i det nya 
kvarteret utefter Strandgatan som ett exempel där 
ett större kvarter, brutits upp i mindre enheter och 
där en sympatisk offentlig smitväg leder genom 
kvarteret. Dessa utökade kopplingar och händel-
ser i stadsväven möjliggör och uppmuntrar till att 
”myllra” och upptäcka det oväntade och därmed 
berikas upplevelsen av besöket i stadsrummet.
De ytterligade tillägg som nu görs i Liljedal ska 
verka för att denna ursprungliga karaktär av både 
kvartersstruktur och skala ytterligare förstärks.

KULTURMILJÖ OCH KARAKTÄR
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Skiss ny entrésiluett Gamla Staden

Gamla stadens entréer

Gamla Torget

Befintliga unika kvalitéer

Förstärka och bygga vidare på det historiska arvet

Gamla Staden

Krukan

Västra Tullen
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GAMLA TORGET

I perspektivet av den stora stadsutveckling som 
sker i Nya Staden vill Kungälvs Kommun även 
ta vara på möjligheten att förvalta, förädla och 
bygga vidare på det historiska arv som utgörs 
av den äldre delen av stadskärnan och därmed 
stärka dess identitet med egen tydlig karaktär 
som särskiljer sig stadsrummet.

Den Gamla Staden, enklast definierad 
som området mellan Västra Tullen och 
Fästningsholmen är med sin historiska stads-
miljö unik i sitt slag. Området som utgörs 
av Liljedalsområdet samt Västra- och Östra 
Gatan inramas vackert av Älven, Fontinberget 
och Fästningen i fonden. Företrädesvis i 
Liljedalsområdet finns dock stora glapp i gatumil-
jöerna som skapar osammanhängande och otyd-
liga samband och en oklar stadsbild. Genom att 
förtäta och bygga nytt kan dessa tomrum fyllas, 
gaturummen läkas och nya stråk och siktlinjer 
etableras till en tydlig och fungerande helhet.

Att anlända till Gamla Staden
En stadsentré är en händelse i stadsrummet 
som markerar en övergång från en stadsdel till 
en annan; Det kan handla om en ändrad bygg-
nadsskala, ett ändrat gatumönster eller ett änd-
rat uttryck i arkitekturen. Ju tydligare denna över-
gång är, desto starkare sätts identiteten för detta 
stadsrum i medvetandet hos allmänheten.

Den Gamla Staden har tre stora entréplatser: 
Gamla Torget, Krukan och Västra Tullen.
Medan Gamla Torget är tydligt, vackert och väl-
komponerat behöver identiteten både för Krukan 
och Västra Tullen förtydligas och förstärkas.

IDENTITET GAMLA STADEN

1

2
3

3

2

1
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Idéskiss av Liljedalsområdet, som en del av Gamla Staden 
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Liljedal kan förtätas och omvandlas genom att 
man bebygger de öppna parkeringsytorna och 
river eller bygger på befintliga handelsbyggnader 
med ett antal våningar. 
Byggnader som uppförs i området ska ha som 
utgångspunkt att stärka stadsdelens identitet. 
Hur ny bebyggelse möter och knyter an mot intill-
ligande bebyggelse måste därför studeras för 
att inte övergångar mellan två byggnadsskalor 
ska bli oproportioneliga. Byggnadsdelar som t.ex 
möter den äldre bebyggelsen mot Västra gatan 
och vid Posttorget utgår ifrån skalan på befintlig 
bebyggelse och hålls nere i höjd för att förstär-
ka och framhäva dessa historiska byggnader 
samt säkra goda solvärden vid dessa plaster. 
Bebyggelsen ska ligga med långsidan längs 
Västra gatan, som den gamla stadens historiska 
”långgatsplan”. Området bedöms på så sätt bli 
ett modernt tillägg och en länk mellan den lägre 
gamla staden mot den nyare, tätare staden.
Vid Strandgatan kan byggnadshöjderna ökas 
något då detta gaturum bedöms kunna klara av 
en större skala och samtidigt stärka identiteten.
Cirkulationsplatsen vid Västra Tullen bör byg-
gas om till en stadsmässig, mindre trafikplats. 
Därigenom ges utrymme för stadsliv, torg, gång- 
och cykeltrafik och Västra tullen kan utvecklas 

som stadens mittpunkt och mötesplats.
Under de flesta gårdar förutsätts parkeringsgara-
ge. Därutöver behövs en större parkeringsanlägg-
ning som kan placeras på Gärdet 1:3 (västra). 
Fasaden mot Trädgårdsgatan och Liljedalsgatan 
och om möjligt även mot Gamla Gärdesgatan, 
bör utgöras av enkelsidiga lägenheter eller kon-
tor, eventuellt med handel i bottenvåningen, för 
att skapa en trevlig och trygg miljö längs gatan. 
De fasader på Gärdet 1:3 som blir rena garagefa-
sader ska ges ett attraktivt uttryck med omsorgs-
full detaljering, stadslika fasader, gärna med 
många gröna inslag. 
Gustav Hjärpes Torg bör, jämte Västra Tullen,
förstärkas som den andra viktiga större platsen i 
Liljedal, 
Bottenvåningarna ska upplåtas för handel på 
utpekade stråk och platser medan resterande 
våningar kan bli bostäder eller kontor längs 
Strandgatan, Västra gatan och Västra tullen.  
För att möta upp den moderna staden uppförs 
byggnader vars utformning bidrar till att stärka 
den Gamla Stadens identitet. 

BESKRIVNING AV MÖJLIG BEBYGGELSE
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Tillkommande bebyggelse kan ge ungefär 
500 nya bostäder och ytterligare ytor för kon-
tor, handel och service, när bottenvåningarna 
omstruktureras för att möta visionen om områ-
dets stadsmiljö. Bebyggelsen föreslås utfor-
mas som uppbruten kvartersstruktur, så som 
Liljedalskvarteret från 2005.  För att nå en stör-
re befolkningstäthet föreslås en högre skala än 
tidigare, generellt 4-7 våningar. Längs Västra 
gatan är skalan lägre med 2-4 våningar. 
Högre exploatering är svårt att försörja med 
parkering inom antagen parkeringsnorm. 

            
           2-4 våningar. 
            3-5 våningar. 
 
            4-7 våningar.            Exempel ny bebyggelse 
          

De nya byggnadernas utformning tar sin utgångs-
punkt i småstadens karaktär och dess historia och 
visar hänsyn till sin omgivning vilket gör att det 
befintliga gaturummet förstärks samtidigt som nya 
rumsbildningar skapas och stadsbilden bildar en 
helhet. En omsorgsfull hantering av husvolymer-
nas utformning och utbredning är central för att 
detta ska uppnås. Väl avvägda byggnadshöjder 
samt välstuderade taklutningar och takfotshöjder 
bidrar till att både nya och gamla platsbildningar, 
gator och gränder blir solbelysta och därmed be-
hagliga att vistas under dagens ljusa timmar. 

När dessa solbelysta stadsmiljöer samtidigt är 
lättillgängliga, trygga, omsorgsfullt utformade, 
behagligt belysta på kvällstid samt fyllda med 
ett innehåll i form av verksamheter i gatuplan 
med t.ex uteserveringar och sittplatser, skapas 
förutsättningar för att detta blir en attraktiv del av 
staden, till dit man givet söker sig, dröjer sig kvar 
– och gärna återvänder. 

När takfotshöjden vid hushör-
nen hålls nere minskar den 
upplevda höjden av byggnaden. 
Med användandet frontespiser 
/ takkupor blir översta våningen 
ändå väl utnyttjad.

Fyra våningar läses och upp-
levs som tre i gaturummet.

15

BEBYGGELSE
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Frontespis/takkupa

Frontespis/takkupa

Möjlig gatusektion av Strandgatan och Västra Gatan uppe vid Västra Tullen
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Möjlig gatusektion av Strandgatan och Västra Gatan vid Klocktornet 36 och Gärdet 1:3
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Idéskiss av Liljedalsområdet, som en del av Gamla Staden 
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Gestaltningsprinciper för tillkommande 
bebyggelse:

• Ny bebyggelse ska bidra till att samman-
binda stadskärnans olika delområden. 
Proportioner och skala ska noga studeras 
för att tillvarata miljö- och upplevelsevär-
den, behålla och tillskapa siktlinjer och 
utblickar mellan husen, samt skapa triv-
samma mötesplatser. Den Gamla Stadens 
identitet och särart ska stärkas 

• Formspråket ske ge uttryck av vår samtid, 
samtidigt som det anknyter till karaktären i 
området vad gäller skala, hushöjder, föns-
tersättning, materialval, färgsättning m.m.

• Takavslutningar där fasad möter tak ska 
vara välstuderade med medveten utform-
ning. Frontespiser, takkupor eller indragna  
takvåningar uppmuntras för att kunna 
hålla nere hushörnens takfotshöjder på 
översta våningen. 

• Variation längs gatan, detaljeringsgrad och 
rytm som ger kvaliteter för fotgängare i 
staden.

• Uppbrutna kvarter med gröna gårdar.

• Halvprivata ”smitvägar” genom gårdarna 
där det är möjligt.

• Vertikalitet som ger en upplevelse av korta  
 fasader.

• Hög arkitektonisk kvalitet och medveten, i 
huvudsak ljus, färgsättning.

• Variation i höjd, i huvudsak 4-7 våningar.

• Trä som fasadmaterial förordas generellt i 
planområdet för att förstärka det historiska 
arvet i området.

• Bostadsentréer mot gata för aktivitet och 
variation.

• Beakta riksintresset längs Västra gatan 
vad gäller bebyggelsemönster, skala, 
material (trä och puts) och färgsättning 
(ljus).

• Västra gatans småskaliga bebyggelse 
med låga trähus på långsmala tomter 
längs långgatsplanens organiska form ska 
bibehållas eller återskapas. 

• Aktiva bottenvåningar med lokaler som 
har entréer mot Strandgatan, Västra gatan 
och Västra tullen.

• Vid bullerutsatta gator ska byggnader 
utformas så att en ljuddämpad gård ska-
pas. Minst hälften av bostadsrummen ska 
vändas mot gården.

Gestaltningsprinciper bebyggelse
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Stadsliv med uteserveringar och torghandel på Gustaf Hjerpes Torg 

Stråk och platsbildningar i Liljedal

Västra Tullens entrétorg till Västra Gatan

17

Modern handelsgata, 
huvudcykelstråk
Handelsgata i kulturmiljö

Tvärstråk

Torg, platser

Grönt stråk

Park, grön plats

GATOR OCH TORG
Allmänna platser som gator och torg ska 
fungera som mötesplats för så många olika 
grupper som möjligt. Barn och ungas per-
spektiv ska särskilt beaktas när gator och 
torg byggs om, liksom tillgänglighet för alla 
människor. 
Strandgatan har de senaste åren byggts om 
till en stadsmässig gata. Behovet av fram-
komlighet för bilar och bussar har avvägts 
mot en god upplevelse av stadskärnan för fot-
gängare och cyklister. Det är viktigt med tryg-
ga passager för gång- och cykeltrafikanter. 
För att stadskärnan ska bli attraktiv krävs hög 
ambitionsnivå vad gäller utformning, material-
val och skötsel.
Kommunen arbetar vidare med att studera 
utformningen av gator och torg för säkerställa 
att respektive stadsrums unika karaktär ska 
tillvaratagas och framhävas. Sammantaget 
bildar de upplevelsen av helheten i Gamla 
Staden.
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Förslag på utformning av Västra tullen

Attraktiva ytor skapas runt den nya, mindre cirkulationsplatsen

Idéskiss över Västra Tullen; stadskärnans mittpunkt och mötet mellan Nya- och Gamla Staden.
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Västra Tullen som mittpunkt
Västra Tullen är utpekad som stadskärnans 
mittpunkt och mötesplats. Här sker mötet 
mellan Nya- och Gamla Staden. Där Västra 
Parken avslutas och där Uddevallavägen 
övergår i Strandgatan utgör Posttorget till-
sammans med Västra Gatans-entrétorg den 
sammanhängande urbana yta som marke-
rar början på Gamla Staden. Området bör 
dessutom ges höga ambitioner vad gäller 
gestaltning då detta är en viktigt offentlig 
plats i staden där byggnaderna i Liljedal blir 
en identitetsskapande siluett för den Gamla 
Staden. För att Västra Tullen ska kunna bli 
denna mittpunkt måste också handel och 
verksamheter ges goda förutsättningar att 
utvecklas. Viktiga solplatser ska därför också 
säkerställas med anpassade takfotshöjder. 
Cirkulationsplatsen minskas till förmån för 
nya mer stadsmässiga ytor runt själva trafi-
ken som således kan bli attraktiva mötesplat-
ser vid Stadshuset, Västra parken, Västra 
gatan, Posttorget och byggnaderna i norra 
Klocktornet.  
Västra parken bör vidareutvecklas med 
blomsterprakt, lek, rekreation och evenemang 
för att stärka detta som en given behaglig 
grön promenad- och vistelseyta för stadens 
inånare och besökare. Västra Tullen och 
Västra Parken är varandras komplement och 
utgör tillsammans den enhet som kan stad-
fästa detta till stadskärnans givna mittpunkt 
och mötesplats.

Stadshuset

Västra 
parken

Entrétorg   
Västra gatan

Västra gatanNorra 
Klocktornet

Posttorget
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Ett grönt vattenstråk utefter Trädgårdsgatan skapas för 
att skapa en starkare koppling till Nordre älv och samti-
digt stärka områdets dagvattenhantering. 

 Referens potential;
Victorapassagen i GöteborgTvärpassage i Liljedal

Tvärpassage i LiljedalHuspassage i Liljedal

Huvudstråk, tvärstråk och platsbildningar i Liljedal
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Rörelsemönster/stråk
Flytten av resecentrum och förtätning av Liljedal 
med ny bebyggelse ger nya rörelsemönster i 
stadskärnan och breddar staden i öst-västlig 
riktning. Särskilt stor skillnad gör stråket från 
Gamla Gärdesgatan, tvärs genom nuvarande 
Klocktornet, uppför trappan mot Fontinberget och 
Kärleksstigen. 
Stråket i Trädgårdsgatans förlängning kan förstär-
kas genom att området vid älven vidareutvecklas 
för besöksnäring, verksamheter samt Älvparken. 
Den kvartersstruktur som nu etableras i Liljedal 
erbjuder nya möjligheter att ”myllra” runt och upp-
täcka  stadsdelens olika urbana rum och erbju-
danden. Beroende på årstid, tid på dygnet och 
väderlek kommer upplevelsen av denna prome-
nad att variera. Genom att t.ex använda tvärstrå-
ken, snedda över gårdarnas smitvägar eller smita 
genom bakgårdarnas passager kan man plötsligt 
finna det unika i en solig caféterrass, en bänk i 
läplats eller en tillfällig torghandel. 

Gestaltningsprinciper gator och 
torg
• Hög ambitionsnivå för utformning och mate-

rialval

• Definiera gator, platser och stråk: utformning 
och användning

• Utforma platser att stämma träff, njuta av 
solen och hitta lä, med lekvänliga möbler 

• Kollektivtrafik, fotgängare och cyklister ska  
prioriteras

• God tillgänglighet ska eftersträvas

• Västra gatan ska vara enkelriktad gågata

Mot 
Älvparken

Mot 
Strandparken

Mot Fontin, 
Kärleksstigen

Tr
äd

gå
rd

sg
.

Västra 
tullen

Gamla Gärdesg.

Nya / förstärkta stråk

Viktiga stråk

Halvprivata ”smitvägar”
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Handel både under tak och under bar himmel.
En upplevelse mer än bara shopping

Utvecklingsmöjligheter av handelsgator för destination 
och besöksnäring, (ur Handelsanalys Kungälv, Tyréns 
2014)

Kvalitéer att värna och utveckla i dagens miljö

     Huvudsakliga handelsstråk att utveckla längs 
     Västra Gatan, Strandgatan och Ytterbyvägen.
     Anslutande stråk med stor potential för 
    verksamheter och handel.
    På bakgårdarna, parallellt med Västra Gatan, 
    finns potential att skapa ett småskaligt kulturstråk.

20

Kungälv håller på att utvecklas till en tät stad med 
flera olika handelsplatser och stråk. I och runt 
Liljedal karaktäriseras den Gamla Stadens handel 
och verksamheter av att de är belägna i en äldre 
stadskärna med en identitet som präglas av det 
historiska arvet och att man som besökare rör sig 
i unika utomhusmiljöer, som höjer totalupplevel-
sen av besöket till mer än bara shopping.
En växande dagbefolkning genom kontor och 
andra arbetsplatser samt  ökad befolkningstähet 
skapar förutsättningar för mångfald inom handeln 
och andra versamheter. Upplevelser och flane-
rande står i fokus. 
Husens bottenvåningar inom planområdet är 
aktiva och bidrar till att ge staden liv och trygghet 
genom handel, service, verksamheter, restau-
ranger och caféer. Särskilt längs Västra gatan, 
Strandgatan, Ytterbyvägen och vid Västra Tullen. 
Liljedal ska bli en livskraftig centrumkärna, 
som bygger vidare på småstadens kvaliteter. 
Verksamheter ska lokaliseras så att man skapar 
sammanhängande strukturer och intressanta 
stråk. Västra gatan bidrar till en känsla av auten-
ticitet, mysighet och det pittoreska genom sin kul-
turhistoriska identitet. 
Entréerna vid Västra tullen och rondellen 
”Krukan” bör utformas så att de lockar besökare 
in till handelsstråken. 
Gustaf Hjerpes Torg och Västra Tullens platsbild-
ningar är utmärka ytor för temporära händelser 
så som torghandel, loppmarknad, foodtrucks och 
utställningar.

HANDEL OCH VERKSAMHETER

Ytterbyvägen
Västra Gatan

Bakgårdarna

Strandgatan
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Bostäder i Gärdet 1:3 ,Östra

Bostäder i Klocktornet 36

Enkelsidiga bostäder Gärdet 1:3, Västra 

Bostäder i Gärdet 1:3, Östra

Möjliga bostäder i Rhodin 19 och 
Klocktornet 1,34 och 37 mfl
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BOSTÄDER

En förtätning och omvandling av Liljedal innebär 
ett tillskott av många nya bostäder i ett centralt 
läge. Dessa bostäder kommer att sätta sin tydliga 
prägel på området. 
Boendet i Liljedal är mycket mer än själva bosta-
den. Med allt vad Kungälvs Stadskärna har att 
erbjuda blir detta ett boende med många kvalité-
er; Närhet till handel, service, butiker, nöjen, kafé-
er och restauranter samt både lokal- och regional 
kollektivtrafik är viktiga aspekter på kvalitéer i 
boendet. Dessutom finns Oasen badhus och kul-
turhuset Mimers på kort promenadavstånd. 

Förtätningen av Liljedal innebär att en täta-
re och mer samlad bebyggelse nu etableras 
utan egen större grönyta. Här är det viktigt att 
påpeka att Liljedal i själva verket är omgivet av 
grönområden med Älven och Älvparken, Västra 
Parken,  Bäckparken, Strandparken och hela 
Fontinbergets friluftsområde (inklusive fritidsan-
läggningen Kotten) i sin direkta närhet. 

Kvartersstrukturen skapar gårdar mellan husen 
med utrymme för mer privata rum, som komple-
ment till de allmänna mötesplatserna på gator 
och torg. För de bostäder som placeras vid de 
större gatorna, utgör gårdarna ljuddämpade plat-
ser att vistas på. Sammantaget finns det förutsätt-
ningar att skapa goda boendemiljöer med höga 
kvaliteter i en historisk miljö.

Bostäderna bör få olika upplåtelseformer, storle-
kar och prisklasser så att så att alla erbjuds möj-
ligheten att bosätta sig här. 

Mötesplatser och socialt liv
Fler boende och verksamma i området ökar 
chansen för att gator och torg ska användas 
som mötesplatser och kännas livfulla. För att 
människor ska välja att vistas här krävs en inbju-
dande gestaltning som inbjuder till spontana 
möten.

Stråk för cykel och trygga gångvägar gör det en-
kelt, tryggt och smidigt att röra sig i stadens rum. 
En stadsmiljö som inbjuder till användning under 
dygnets alla timmar skapar en dynamik som i sin 
tur ger förutsättningar för ett gott boende, 
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Utdrag ur Grönplan för Kungälvs kommun. 
Programområdet markerat med en röd ring.

Kärleksstigen upp mot Fontinberget. Foto: Karin 
Edeskog, Norconsult.

Grön fasad. Foto: Norconsult.

22

Principer grönstruktur
• Bevara och utveckla parker och grönområ-

den för positiva upplevelser och biologisk 
mångfald

• Bevara om möjligt stora, äldre träd 

• Utveckla gröna bostadsgårdar

• Bebyggelsen bör eftersträva gröna inslag 
som till exempel gröna tak, fasader och så 
kallade regnbäddar

• Ökad eller sparad grönska som bidrar till 
bättre dagvattenhantering/rening ska efter-
strävas i Liljedal.

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

Stadsdelsparker (större grönområden) bör kunna 
nås inom 500-800 meter från bostaden, enligt 
kommunens Grönplan från 2006. Kvartersparker 
(mindre områden) bör kunna nås inom 300 meter 
från bostaden. Grönplanen beskriver också 
begreppet ”finpark” med blomsterprakt, folkliv och 
engagemang, centralt i staden.  
För Liljedal fungerar Fontins friluftsområde både 
som stadsdelspark och friluftsområde, inom några 
hundra meter från området. Västra parken är när-
maste kvarterspark och bör vidareutvecklas som 
park och rekreationsområde i stadskärnans mitt-
punkt. Älvparken och Strandparken längs älven, 
samt Bäckparken utgör rekreationsområden med 
vattenkontakt inom 500 meter från Liljedal. 
Planteringar och träd på gator och torg komplet-
terar stadskärnans grönstruktur. Äldre, stora träd 
ger särskild karaktär åt en plats. Om möjligt bör 
stora träd därför bevaras. Träd och växter bör väl-
jas utifrån att de tål stadsmiljö, gestaltningsaspek-
ter och för att stärka den biologiska mångfalden.
Gröna Microparker kan skapas på väl valda 
platser som ett välkommet och oväntat tillskott i 
stadsbilden med möjlighet till dagvattenfördröj-
ning. Förslag på en sådan plats för en micro-
park är nya rumsbildningen mellan befintliga 
Liljedalskvarteret och Gärdet 1:3 vid Strandgatan.

1 Västra parken 
2 Bäckparken 
3 Älvparken 

4 Fontins friluftsområde  
5 Strandparken

Kvarterspark 

Stadsdelspark 

Friluftsområde

1

2

3 5

4
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DAGVATTEN

En väl genomtänkt dagvattenhantering är viktig 
för den fortsatta utvecklingen och förtätningen av 
Liljedal då detta säkerställer att stadsdelen även 
i fortsättningen blir välfungerande vid såväl stora- 
som små nederbördsmängder. Det innebär att 
identifiera och definiera marklutningar, instängda 
områden, in- och utlopp, vilka områden som kan 
behöva extra skydd samt vilka områden som kan 
anpassas och nyttjas för rening och fördröjning 
av dagvatten genom att t.ex peka ut viktiga grön-
stråk i området. De krav som kommunens dag-
vattenpolicy ställer på rening och fördröjning kan 
lättare uppnås med en fungerande helhetslösning 
i området.
Ökad eller sparad grönska som bidrar till bätt-
re dagvattenhantering/rening ska eftersträvas 
i Liljedal. Det innebär gröna inslag i såväl den 
offentliga stadsmiljön som på kvartersgårdarna 
och möjligtvis även på de enskilda byggnaderna. 
I kommunens dagvattenpolicy framgår att; ”för-
dröjning av dagvatten i första hand sker inom 
fastighet/kvartersmark vid nyexploatering och 
ombyggnad i befintliga områden”.

Öppna dagvattenlösningar

I Liljedal är öppna vattenträdgårdar/regnbäddar 
(sk. raingardens) fördelaktiga ur flera aspekter; 
Primära skälet är dess fördröjande effekter som 
avlastar befintligt ledningssystem. Dessutom  
fungerar de som renare av det dagvatten som 
sedemera släpps ut i Nordre Älv. Öppna, vack-
ert utformade, dagvattenlösningar blir dessutom 
ett grönt, rogivande inslag i stadsmiljön med en 
behaglig påverkan på helheten. För Liljedal kan 
dessa ytor läggas i stråk och platser som ligger 
på väg ner till Älven.
Förslag på sådana platser är rondellmitt i Västra 
Tullen, Micropark vid Strandgatan, Grönyta söder 
om Krukan samt stråket från Gustaf Hjerpes Torg 
och utefter Trädgårdsgatan och vidare ner till 
Nordre Älv. Ur ett barnperspektiv kan ett sådant 
vattenstråk öppna möjligheten att få följa vattnets 
väg från staden och ner till Nordre Älv. Ett lekfullt 
och pedagogiskt inslag i upplevelsen av Liljedal.
Utöver dessa grönytor kan kan även gångytor, 
busshållplatser, parkeringar och lekplatser m.m. 
anpassas för att omhänderta och fördröja dag-
vatten.

Öppen dagvattenlösning i Oslo

Raingardens i trafikplatser

Möjliga öppna dagvatten-
lösningar i Liljedal

Rondellmitt på Västra Tullen

Grönyta söder 
om Krukan

Va
tte

ns
trå

ke
t

Vattenstråket vid Trädgårdsg.
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Enkelsidiga bostäder flankerar p-anläggning ut mot 
Trädgårdsgatan och Liljedalsgatan Ett av trapphusen 
till p-anläggningen kan med fördel förläggas vid kvar-
terets nordöstra hörn på Gamla Gärdesgatan som är 
centralt placerad punkt i Liljedal.
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TRAFIK OCH PARKERING 

Fler bostäder, handel och service i Liljedal med-
för ökade trafikmängder i centrum. Det är viktigt 
att boende, verksamma och besökande i stads-
kärnan i högre grad än idag kan gå till fots eller 
använda cykel eller kollektivtrafik för vardagens 
resor. Låga trafikmängder i stadskärnan är en 
förutsättning för att kunna skapa en attraktiv 
stadsmiljö, men även för att minska energian-
vändning och utsläpp till en hållbar nivå, för-
bättra luftkvaliteten i gaturummen, minska buller 
m.m. För att dämpa ökningen eller minska trafik-
mängderna kan man:

• Prioritera kollektivtrafiken och ge ett så bra 
  kollektivtrafikerbjudande att detta framstår som 
  ett bättre alternativ än den egna bilen
• Planera, placera och utforma parkeringarna  
  så att man undviker så kallad söktrafik genom
  stadskärnan 
• Utforma de större gatorna mer stadsmässigt 
  så att fotgängare och cyklister prioriteras i 
  gaturummet
• Uppmuntra till exempel samnyttjande av fordon
   och bilpool i nya kvarter

Om bostadshus uppförs i ungefär 4-5 våningar, 
kan kvarteret lösa sitt eget parkeringsbehov i 
ett källarplan under huset. Eftersom målet är 
fördubblat invånarantal i stadskärnan föreslår 
planprogrammet högre exploatering än så. Det 
innebär att delar av parkeringsbehovet behöver 
tas om hand på annan plats, exempelvis en 
parkeringsanläggning. Den nya bebyggelsen 
planeras dessutom till stor del på ytor som är 
parkering idag, varför även dessa platser behö-
ver anordnas på annan plats. 

En parkeringsutredning har tagits fram för att 
redovisa alternativ för hur parkering kan lösas i 
Liljedal (Trivector, 2015). En större parkerings-
anläggning föreslås i sydvästra planprogram-
sområdet, västra Gärdet, för att ta hand om 
befintligt och del av tillkommande parkerings-
behov inom området. Fler än tre våningar plus 
takparkering i denna anläggning bedöms inte 
lämpligt. Det är önskvärt att en eller flera sidor 
av parkeringshuset kringbyggs med enkelsidiga 
lägenheter eller lokaler/kontor för en mer levan-
de stadsmiljö, t.ex. längs Trädgårdsgatan och 
Liljedalsgatan. 
För att minska söktrafik ytterligare kan området 
förses med ett parkeringsinformationssystem 
som upplyser bilister om var de kan hitta parke-
ringar och dess tillgänglighet.

Principer trafik och parkering
• En målsättning bör vara att fordonstrafiken 

genom och i stadskärnan inte ska öka i för-
hållande till planprogrammets omfattning och 
innehåll. Parkering för bostäder ska i första 
hand ordnas i garage i minst ett plan på kvar-
tersmark under respektive fastighet. 

• I andra hand kan parkering anordnas i en eller 
flera parkeringsanläggningar, t.ex. på västra 
Gärdet.  

• Parkeringsbehov som föreslås lösas utanför 
den egna fastigheten ska finansieras genom 
parkeringsfriköp i första hand och parkerings-
avgifter i andra hand.

• Utrymme för varutransporter och annan last-
ning och lossning ska utformas med omsorg, 
så att det inte uppstår bakgator och otrygga 
platser längs viktiga stråk och vid mötesplat-
ser. 

• I samband med flytten av bussterminalen ska 
attraktiva hållplatser iordningsställas. 

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

• Planering för programområdet ska utgå från 
den fastställda Parkeringsnormen för centrala 
Kungälv antagen 2016.

• Samutnyttjande av parkeringar ska vara 
utgångspunkten för samtliga fastighetsägare 
och intressenter inom programområdet. Med 
en hög grad av samutnyttjande kan antalet 
parkeringsplatser optimeras och hållas nere 
och en hög tillgänglighet av parkeringsplatser 
nära handelsstråken uppnås.
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Nedsänkta kärl på Miljöplats vid Liljedalsgatan

Miljöplats vid Liljedalsgatan

Exempel på lekvänliga möbler. Foto: Carolin Folkeson, 
Norconsult.

Exempel på lekplats i stadsmiljö. Foto Anders 
Pettersson
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UR BARNENS PERSPEKTIV

Barn och ungas perspektiv ska särskilt beak-
tas när gator och torg nu byggs om i Liljedal.
När vare sig större grönytor eller offentliga 
leplatser finns i själva planområdet är det 
viktigt att staden utvecklar dessa i närliggan-
de områden som t.ex rekreation och lek vid 
Nordre Älv eller i parkerna. I Västra Parken 
finns stor potential för en större offent-
lig lekplats som kan locka både barn och 
barnfamiljer till denna del av staden. Viktigt 
blir även att utgå ifrån barnperspektivet vid 
bostadsgårdarnas utformning och använda 
dess potential för att anlägga gräsmattor och 
mindre lekytor. 

KRETSLOPP I LILJEDAL

En miljöplats med kretsloppshantering inrät-
tas i kvarteret Gärdet 1:3 Västra. Platsen 
ligger i fint söderläge utefter Liljedalsgatan. 
Genom att ge återvinningen en egen plats i 
solen påtalas därmed vikten av denna hand-
ling i en hållbart samhälle. 
Denna zon för avlastning är indragen från 
gatan och fungerar samtidigt som vändplats 
för att minimera onödiga trafikrörelser längre 
in på Liljedalsgatan och Trädgårdsgatan. 
Vid platsen återfinns även infart till kvarterets 
garage vars fasad ger miljöplatsen en fin 
inramning. Denna fasad kan med fördel utfor-
mas som en grön vägg. 
Förslagsvis är kärlen nedsänkta i marken 
vilket innebär en ökad trivsel och trygghet på 
denna ljusa och exponerade plats. Risken 
för oönskad nedskräpning minskas då dessa 
fullt tillgängliga kärl inte bildar en ”vägg” mot 
gatan utan är fullt synliga från alla håll.
Platsen ska vara välbelyst under dygnets alla 
timmar för ökad trygghet, trivsel och orienter-
barhet.

Generellt avfallshantering
En väl planerad avfallshantering i Liljedal gör 
det lättare att undvika utrymmes- och tidskrä-
vande vändzoner eller att renhållningsfordo-
net inte ska behöva blockera trafiken när det 
stannar för tömning. För att detta ska uppnås 
gäller rundkörning (d.v.s. inga återvändsga-
tor) samt välavvägda ytor/fickor för uppställ-
ningsplats/lastzon med godkända avstånd 
från bostadsentré till avfallsutrymme. Detta 
ska i sin tur ska vara placerat i omedelbar 
anslutning till renhållningsbilens tilltänkta upp-
ställningsplats/lastzon. God planering krävs 
för att säkerställa väl fungerande lastzoner på 
Västra Gatan och Strandgatan.
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KONSEKVENSER

Bostadsförsörjning
En förtätning och omvandling av Liljedal ger 
många bostäder i ett centralt läge, med närhet till 
handel, service, kollektivtrafik och grönområden. 
Det bidrar till Göteborgsregionens bostadsförsörj-
ning på ett hållbart sätt. 

Sammanhängande stadskärna
En förtätning och omvandling av Liljedal ger stora 
konsekvenser för upplevelsen av stadskärnan. 
Den nya bebyggelsen knyter samman olika delar 
av centrala Kungälv och gör att de kommer när-
mare varandra. Man fyller ut tomrummen och 
skapar en sammanhängande, breddad stads-
kärna. Med fler människor som bor och rör sig i 
området skapas ett större kundunderlag för han-
del, service, restauranger och kvällsöppna akti-
viteter. Det är en förutsättning för att Liljedal ska 
kunna fortsätta fungera som ett viktigt besöksmål 
och handelsområde som komplement till 
Kongahällas utbud. En blandning av bostäder och 
verksamheter skapar förutsättningar för en levan-
de stadsmiljö under stor del av dygnets timmar.

Kulturmiljö, identitet och karaktär
En förtätning och omvandling av Liljedal kan 
påverka riksintressenas värden. Om utformningen 
följer programmets gestaltningsprinciper blir den 
negativa påverkan begränsad. 
Delar av riksintressets värden kan återskapas 
eller förstärkas i samband med ny bebyggelse, 
då delar av den befintliga bebyggelsen bryter 
mot värdena. Främst handlar det om att förstärka 
upplevelsen av smala tomtindelningar och öka 
fasadernas detaljeringsgrad och vertikalitet, samt 
ge entrépunkterna vid Västra Tullen och Krukan 
en öppnare och mer välkomnande gestaltning. 
Genom att fylla ut obefolkade platser och ersätta 
vissa hus med ny bebyggelse får stadskärnan ett 
nytt och samtida innehåll – ett ansiktslyft om man 
så vill. 
Bebyggelsen och fasaderna ska förstärka områ-
dets identitet samt ge förutsättningar för ett nytt 
innehåll och ett liv mellan husen. Folklivet och det 
utbud som det genererar kan bidra till att Västra 
gatan får ett uppsving som besöksmål.  

Boendemiljö
Kvartersstrukturen skapar gårdar mellan husen 
med utrymme för mer privata rum, som komple-
ment till de allmänna mötesplatserna på gator 
och torg. För de bostäder som placeras vid de 
större gatorna, utgör gårdarna ljuddämpade plat-
ser att vistas på. Sammantaget finns det förutsätt-
ningar att skapa goda boendemiljöer med höga 
kvaliteter. 
Genom att blanda upplåtelseformer, lägenhets-
storlekar och prisklasser erbjuds alla att bosätta 
sig här.

Barn och unga
Med fler bostäder i området tillkommer fler barn 
och unga. Deras behov av lekutrymmen och 
”hängplatser” tillgodoses till viss del på gårdarna 
och genom programmets gestaltningsprinciper för 
gator och torg. Kopplingar till närströvområden 
och älven är viktiga. 
Växande invånarantal i centrala Kungälv ger ett 
behov av fler förskoleplatser. Inom Liljedal avsätts 
ingen yta för förskola, varför behovet av ny för-
skola behöver tillgodoses i annat område i centra-
la Kungälv, t.ex. vid Övre Fontinskolan. 
De centralt belägna grundskolorna (f-6) har idag 
maximalt eller nära maximalt antal elever. Ökat 
invånarantal i centrum medför därför också ökat 
behov av en ny skolenhet i Kungälvs tätort.
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VÄSTRA TULLEN
Byggs om till mer stads-
mässig cirkulations-
plats. Stadskärnans nya 
potentiella mötesplats.

PLATS FÖR HANDEL
Handel i bottenvåningarna 
ger fler aktiva fasader och 
ökad trygghet.

GÅRDAR
Gårdar mellan husen 
ger plats för barn.

MÖTET MED ÄLVEN
Bättre koppling mot
älven.

SMITVÄGAR
Öppen kvartersstruktur 
ger möjlighet till smit-
vägar.

ÖKAD BEFOLKNING
Mer levande stadsrum
och vistelseytor

NY BEBYGGELSE/ 
OMBYGGNAD
• Fler bostäder och 
verksamheter
• Fyller ut tomrum och 
bidrar till ökat folkliv 
och trygghet

Förstärkt stråk 

Nytt stråk 

Höghus

Risk för skugga 
från nytt höghus 

Ny bebyggelse

 Parkeringshus 
-inaktiva fasader 

Utdrag ur Social konsekvensbeskrivning, Norconsult 2015

Större genomförda ändringar i 
reviderat planprogram 2017 med 
positiva konsekvenser för det soci-
ala livet i staden.

Högt hus borttaget vilket kommer 
att skapa bättre förutsättningar för 
ett tryggt och attraktivt stadsliv runt 
Västra Tullen.

Högt hus borttaget vilket skapar 
förutsättningar för ett ljusare och 
tryggare torgmiljö under soliga 
timmar.

Sänkt och inflyttad garagagevolym, 
kransad med bostäder på längre 
fasadyta innebär en attraktivare 
och tryggare närmiljö.
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Mötesplatser och socialt liv
Fler boende och verksamma i området ökar 
chansen för att gator och torg ska användas 
som mötesplatser och kännas livfulla. För att 
människor ska välja att vistas här krävs en med-
veten gestaltning. 
Programmets gestaltningsprinciper ger förutsätt-
ningar för en attraktiv stadsmiljö med omväxlande 
gaturum, som är rika på intryck. Särskilt viktigt 
är att bottenvåningarna upplåts för handel eller 
annan service. Aktiva fasader bidrar till levande 
och trygga stadsmiljöer. 
Ny bebyggelse kan ge ny skugga på vissa plat-
ser, vilket är negativt för vistelsekvaliteten. 
Därför måste detta studeras noggrant.

Gamla Staden är platsen där man både bor och 
arbetar eller stämmer träff med vänner och njuter 
av natur, kultur, handel, restauranger och kaféer i 
unika miljöer. Här tillåts olika sorters tempo att 

leva sida vid sida. Platser för vila, paus och sam-
tal. Platser för rörelse rekreation och lek. Stråk för 
cykel och trygga gångvägar gör det enkelt, tryggt 
och smidigt att röra sig i stadens rum. Med både 
bostäder och arbetsplatser i området befolkas 
stadsmiljön under dygnets alla timmar vilket 
skapar en dynamik som i sin tur ger förutsättning-
ar för ett gott och tryggt boende samt möjliggör 
för nytt företagande och en blomstrande handel. 
Tillsammans med platsbildningar och parker bildar 
detta den stadsväv som kommer att utgöra grun-
den för den unika upplevelsen av Gamla Staden 
som i slutändan gör att man väljer att vistas i 
denna del av staden. Identiteten och sinnebilden 
av Gamla Staden kan därmed förstärkas! Som 
Kungälvsbo ska man kunna känna stolthet inför 
denna gamla del av staden.

3

2

1

1

2

3
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Trafik och parkering

Det finns en risk att trafiken till, från och genom 
Liljedal ökar när området förtätas med många 
bostäder och ytor för handel och service. För 
att minimera mängden fordon i stadskärnan 
och säkra en god tillgänglighet är det viktigt att 
prioritera gående och cyklister i gaturummet samt 
att göra det enkelt att resa kollektivt. Samtidigt 
måste man komma ihåg att Strandgatan idag är 
ett viktigt bilstråk i nord-sydlig riktning.   

Det finns en risk att luftmiljön försämras i områ-
det, då gaturummen sluts i högre grad än idag. 
I kombination med risk för ökad trafik kan halten 
av hälsofarliga partiklar öka. 

Boende, verksamma och besökande i Liljedal 
kommer i ökad utsträckning än idag att behöva 
parkera i en gemensam parkeringsanläggning på 
visst avstånd från bostaden eller målpunkten. Det 
kan upplevas krångligt att parkera på någon av 
de högsta våningarna i anläggningen jämfört med 
att parkera på en öppen yta, som idag. Det kan 
också upplevas som långa gångavstånd jämfört 
med dagens situation.

Att befintligt parkeringshus vid Klocktornet rivs 
och ersätts av en mer uppbruten struktur ökar 
tryggheten, då kvarteret har låg överblickbarhet 
och kan upplevas som otryggt idag. En annan 
potentiellt otrygg plats som kan förändras till 
det positiva är lastutrymmet bakom mataffären i 
kvarteret Rhodin, där tillkommande bebyggelse 
kan avgränsa lastutrymmet och bidra till att man 
känner sig sedd. 

Det finns en risk att den nya parkeringsanlägg-
ningen på Gärdet skapar nya otrygga platser och 
baksidor på grund av långa inaktiva fasader. Par-
keringsanläggningar kan ibland också upplevas 
otrygga för den som ska parkera. Anläggningen 
bör därför utformas med omsorg för att minska 
dessa risker. Den bör ges aktiva fasader genom 
att omgärdas med enkelsidiga bostäder eller 
kontor.

Ombyggnaden av cirkulationsplatsen vid Västra 
Tullen förbättrar förutsättningarna för vistelse 
och sociala möten på kringliggande ytor. Västra 
Tullen kan därmed bli stadskärnans mittpunkt och 
mötesplats. 

Gemensamma parkeringsanläggningar för pro-
gramområdet kan åstadkommas vid parkerings-
anläggningen på Gärdet, i kvarteret Rhodin och 
vid eller under nuvarande busstorget. Sammanta-
get beräknas nettobehovet av parkeringsplatser 

vid en hög grad av samutnyttjande att uppgå till 
omkring 900 parkeringsplatser. Utgångspunkten 
bör vara att inte koncentrera all trafik till en enda 
målpunkt/parkeringsanläggning utan att åstad-
komma en högre tillgänglighet genom att ha som 
målsättning att skapa fler anläggningar i- eller i 
anslutning till planområdet. Detta gagnar handeln 
i området och man undviker att skapa en enda 
stor parkeringsanläggning som dels kan vara 
svår att hantera estetiskt i stadsrummet och dels 
vara svår att hantera ur ett trygghetsperspektiv. 
En fördjupad parkeringsutredning för program-
området bör genomföras tillsammans med en 
trafikanalys innan fortsatt arbete med detaljplaner 
kan fortsätta.  

Buller
Genomförd bullerutredning inom detaljplanear-
betet för Klocktornet 36 visar att det är möjligt 
att planera för bostäder även i övriga kvarter i 
Liljedal. En förutsättning är att minst hälften av 
bostadsrummen vänds mot gård och att varje 
lägenhet får en uteplats på eller mot gård om 
området ligger vid någon av de större gatorna. 
Bullersituationen studeras närmare i efterföljande 
detaljplaner. 

Klimatanpassning
Planprogramsområdet i sin helhet överstiger 
översiktsplanens rekommenderade lägsta nivå 
för ny bebyggelse om +4,2 m. Dock kan källare 
behöva översvämningssäkras och VA- och dag-
vattensystem anpassas till ett förändrat klimat.

Kretsloppsstation
Kretsloppsstationen som idag står på den öppna 
parkeringen på Gärdet flyttas till Gärdet Västra 
vid det nya kvarteret med parkeringsanläggning-
en utefter Liljedalsgatan. 
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Klimat & Luft

(Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig 
försurning, skyddande ozonskikt)

Att förtäta städerna med bostäder möjliggör till att 
leva ett klimatsmart vardagsliv där man kan cykla 
eller åka buss. Man skapar på så sätt förutsättning-
ar för att bo och leva resurssnålt. Det är dock risk 
för en sämre luftmiljö.  

Vatten

(Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, 
grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt 
levande kust och skärgård, myllrande våtmarker)

Det är mycket hårdgjorda ytor i Liljedal idag vilket 
innebär att det är mycket vatten som behöver avle-
das. En övergripande planering av dagvattenhan-
teringen är viktig för en hållbar helhet för området. 
Detta innebär att övergripande minska mängden 
dagvatten samt att använda kloka lösningar för 
avledandet där öppna dagvattenlösningar är ett bra 
sätt att både fördröja och rena vattnet som sedan 
släpps ut i Nordre Älv. Resonemang kring detta av-
handlas övergripande i planprogram och hanteras 
vidare i detaljplanerna.

Naturvård 

(Levande skogar, ett rikt odlingslandskap, ett rikt 
växt- och djurliv)

Det kan vara en positiv konsekvens om området 
får en bättre grönstruktur med gröna tak, fasader 
etc. samt om man kan ta hand om dagvattnet på 
ett bättre sätt än idag. Stora, friska träd ska sparas.

Byggande & Boende

(Giftfri miljö, säker strålmiljö, god bebyggd miljö)

Genomförd bullerutredning inom detaljplanear-
betet för Klocktornet 36 visar att det är möjligt att 
planera för bostäder även i övriga kvarter i Liljedal. 
En förutsättning är att minst hälften av bostads-
rummen vänds mot går och att varje lägenhet får 
en uteplats på eller mot gård om området ligger 
vid någon av de större gatorna. Bullersituationen 
studeras närmare i efterföljande detaljplaner. Val 
av hållbara byggnadsmaterial är av stor vikt. Efter-
strävansvärt med låg energiförbrukning. Fjärrvär-
me – kan vara en positiv konsekvens att koppla på 
fjärrvärmenätet. Möjligheten att ordna miljöhus i 
varje nytt kvarter bör ses över.

KONSEKVENSER , SVERIGES NATIONELLA MILJÖMÅL
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FORTSATT ARBETE

Pågående planer vid Liljedal

Flera detaljplanearbeten pågår för närvarande i 
och kring Liljedal. Ytterligare detaljplanearbeten 
kommer att påbörjas inom kort, med anledning av 
beviljade ansökningar om planbesked och anvis-
ningar om mark. 
I samband med pågående och kommande 
detaljplanearbeten behöver ett antal utredningar 
tas fram eller fördjupas, bland annat:

• Förutsättningar för vatten och avlopp

• Hantering av dagvatten

• Geotekniska förutsättningar

• Översvämningsrisker

• Buller

• Lokalisering av förskola och skola

• Kompletterande parkeringsutredning

Flera allmänna platser, såsom gator, torg och 
parker, avses att rustas upp utifrån programmets 
intentioner om sammanhållen, attraktiv bebyggel-
se. I vissa fall byggs de allmänna platserna om i 
samband med utbyggnad av angränsande kvar-
tersmark, men ibland även som separat projekt 
inom ramen för kommunens utvecklingsprojekt i 
centrum. 

Programområde 

Pågående detaljplanearbeten 

Ej påbörjade detaljplaner
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Handläggarens namn
Anni Danielsson 

11/23/2021

Samverkansavtal Fastigheten Rhodin 19 AB(Balder), Fastighets AB 
Trekungen (Odd Fellow). (Dnr KS2021/1775–3)
Sammanfattning
Exploatören Balder (Fastigheten Rhodin 19 AB) och exploatören Odd Fellow (Fastighets AB
Trekungen) önskar ingå ett samverkansavtal med kommunen för fastigheterna Rhodin 19,
Rhodin 16 m.fl. för att initiera en planprocess. De befintliga fastigheterna föreslås utvecklas
genom ett tillskott av nya bostäder och lokaler.

Syftet med detta samverkansavtal är att ange förutsättningar för att upprätta en detaljplan
inom Rhodinfastigheterna samt ange villkor och förutsättningar för fortsatt arbete.
Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi, genomförandefrågor och övrigt
samarbete. Förvaltningens bedömning är att detaljplanearbetet kan startas utifrån de
förutsägningar som finns beskrivna i kommunens översiktsplan, planprogram för Kungälvs
stadskärna, delen Liljedal.

Detaljplanekostnaderna fördelas lika mellan kommunen och Fastigheten Rhodin 19
AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow fram tills detaljplanen vinner laga kraft.
När detaljplanen vunnit laga kraft görs en slutreglering av kostnaderna där summan fördelas
procentuellt efter BTA byggrätter ovan mark på respektive fastighet. Förvaltningen kommer
att förhandla om medfinansieringsersättning med Exploatörerna i samband med
framtagandet av genomförandeavtalet.

Förvaltningen föreslår att samverkansavtal med tillhörande bilagor ska godkännas och att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet.

Juridisk bedömning 
Detaljplanen kommer bedrivas med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen (SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015). Förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader antas gälla för planärendet.

Bakgrund
Planområdet ingår i översiktsplanens utvecklingsområde för centrala Kungälv där en särskilt
hög täthet eftersträvas och inriktningen ska vara en blandning av bostäder med olika
upplåtelseform, verksamheter och handel.

Fastigheten Rhodin 19 ägs av dotterbolag inom Balder-koncernen, fastigheten Rhodin 16 ägs
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av Odd Fellow logen B-163 och fastigheterna Gärdet 1:15 respektive 1:1 ägs av Kungälvs
kommun.

Rhodinfastigheterna har genom sitt centrala läge, sin storlek och sin karaktär stora
utvecklingsmöjligheter. Kommunstyrelsen antog ett planprogram för Kungälvs stadskärna,
delen Liljedal 2017-05-18. Programmet syftar till att utveckla stadens innehåll och kvalitet
samt stärka Kungälvs identitet och stadskärnans anseende. Liljedal ska inrymma en
blandning av bostäder, centrumverksamheter och mötesplatser. Inom fastigheten Rhodin 16
är befintlig byggrätt ca 2150 kvm BTA ovan mark. Inom fastigheten Rhodin 19 är befintlig
byggrätt ca 2800 kvm BTA ovan mark.

Syftet med detta samverkansavtal är att ange förutsättningar för att upprätta en detaljplan
inom Rhodinfastigheterna samt ange villkor och förutsättningar för fortsatt arbete.
Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi, genomförandefrågor och övrigt
samarbete. De slutliga förutsättningarna för exploatering och eventuella marköverlåtelser
regleras i ett genomförandeavtal mellan Kommunen och Exploatörerna som undertecknas
innan detaljplanen antas. Detaljplanen ska följa antaget planprogram för Kungälvs
stadskärna. Delen Liljedal (Rhodin 19, Klocktornet 36 m.fl.) bilaga 1.

Verksamhetens bedömning
Exploatören Balder (Fastigheten Rhodin 19 AB) och exploatören Odd Fellow (Fastighets AB
Trekungen) önskar ingå ett samverkansavtal med kommunen för fastigheterna Rhodin 19,
Rhodin 16 m.fl. för att initiera en planprocess. De befintliga fastigheterna föreslås utvecklas
genom ett tillskott av nya bostäder och lokaler.

Fastigheten: Fastigheterna är belägna i centrala Kungälv. Planområdet
omfattar fastigheterna Rhodin 19, Rhodin 16 m.fl. I planarbetet kommer det studeras om
det är möjligt att utöka kvarteret med kommunalt angränsande mark utifrån gestaltning och
ekonomiska konsekvenser.

Miljö/risk: För området föreligger risk för höga bullernivåer. Inom ramen för planarbetet
ska markmiljö, buller och eventuellt luftmiljö utredas.

VA: Området är försörjt med kommunalt vatten. Dagvattenhantering behöver utredas.

Planprogram: Planarbetet ska följa antaget planprogram för Kungälvs centrum, delen Västra
tullen, Liljedal och Västra gatan, KS2015/643–41.

Parkering: Ordnas inom eget kvarter och genom parkeringsfriköp av kommunala 
parkeringsplatser.

Förvaltningens bedömning är att detaljplanearbetet kan startas utifrån de förutsägningar som
finns beskrivna i kommunens översiktsplan, planprogram för Kungälvs stadskärna, delen 
Liljedal.

Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål 
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2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Området kommer troligen att bebyggas med en blandning av upplåtelseformer och 
lägenhetsstorlekar, vilket bidrar till att ett brett spektrum av invånare kan komma att bosätta
sig här.

6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
En byggnation på Rhodin 19 m.fl., i Liljedal skulle naturligt ge en ökad samordning mellan
 infrastruktur och planerad nybyggnation.

7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
 kommunens parkeringsnorm uppmuntras exploatören att minska parkeringsbehovet
genom klimatsmarta lösningar, såsom laddstolpar, västtrafikkort samt bil- och cykelpooler.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
I detaljplanens planbeskrivning kommer det redogöras för planområdets förhållande till de
miljömål som bedömts relevanta för kommande planförslag.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Samverkansavtalet förhåller sig väl till gällande styrdokument. Detaljplanen ska arbetas fram
utifrån gällande styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Detaljplanearbetet syftar till en utbyggnad av bostäder. Fler boende centralt skapar behov av
förskoleplatser och vistelseytor för barn och unga. Positiva aspekter på planen är att det
finns en god kollektivtrafik som underlättar vardagsresor till arbete och att kommunal och
kommersiell service finns inom promenadavstånd. Funktionsblandning skapar ytterligare
förutsättningar för minskad andel resande i vardagslivet.

Ekonomisk bedömning
Detaljplanekostnaderna fördelas lika mellan kommunen och Fastigheten Rhodin 19
AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow fram tills detaljplanen vinner laga kraft.
När detaljplanen vunnit laga kraft görs en slutreglering av kostnaderna där summan fördelas
procentuellt efter BTA byggrätter ovan mark på respektive fastighet.

Förvaltningen kommer att förhandla om medfinansieringsersättning med Exploatörerna i
samband med framtagandet av genomförandeavtalet. Detta kommer att ske enligt antagna
riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning,
KS2019/0931.

Förslag till beslut
1.Upprättat samverkansavtal mellan kommunen och Fastigheten Rhodin 19 AB(Balder), 
Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow) godkänns.

2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
samverkansavtalet.



24 Samverkansavtal Fastigheten Rhodin 19 AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow). - KS2021/1775-3 Samverkansavtal Fastigheten Rhodin 19 AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow). : Samverkansavtal Fastigheten Rhodin 19 AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow).

4(4)

Anders Holm Fredric Norrå
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef planering och myndighet

Expedieras till: 

För kännedom till:
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 159/2021

Samverkansavtal Fastigheten Rhodin 19 AB(Balder), Fastighets AB 
Trekungen (Odd Fellow). (Dnr KS2021/1775)
Exploatören Balder (Fastigheten Rhodin 19 AB) och exploatören Odd Fellow (Fastighets AB
Trekungen) önskar ingå ett samverkansavtal med kommunen för fastigheterna Rhodin 19,
Rhodin 16 m.fl. för att initiera en planprocess. De befintliga fastigheterna föreslås utvecklas
genom ett tillskott av nya bostäder och lokaler.

Syftet med detta samverkansavtal är att ange förutsättningar för att upprätta en detaljplan
inom Rhodinfastigheterna samt ange villkor och förutsättningar för fortsatt arbete.
Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi, genomförandefrågor och övrigt
samarbete. Förvaltningens bedömning är att detaljplanearbetet kan startas utifrån de
förutsägningar som finns beskrivna i kommunens översiktsplan, planprogram för Kungälvs
stadskärna, delen Liljedal.

Detaljplanekostnaderna fördelas lika mellan kommunen och Fastigheten Rhodin 19
AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow fram tills detaljplanen vinner laga kraft.
När detaljplanen vunnit laga kraft görs en slutreglering av kostnaderna där summan fördelas
procentuellt efter BTA byggrätter ovan mark på respektive fastighet. Förvaltningen kommer
att förhandla om medfinansieringsersättning med Exploatörerna i samband med
framtagandet av genomförandeavtalet.

Förvaltningen föreslår att samverkansavtal med tillhörande bilagor ska godkännas och att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga 1.Planprogram Kungälvs Stadskärna
Bilaga 2. Planområdet (2)
Bilaga 3. BTA ovan mark definition
Samverkansavtal Rhodin 19 m.fl, underskrifter Fastigheten Rhodin 19 AB

Förslag till kommunstyrelsen
1.Upprättat samverkansavtal mellan kommunen och Fastigheten Rhodin 19 
AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow) godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna samverkansavtalet.

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-30
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 159/2021

Samverkansavtal Fastigheten Rhodin 19 AB(Balder), Fastighets AB 
Trekungen (Odd Fellow). (Dnr KS2021/1775)
Exploatören Balder (Fastigheten Rhodin 19 AB) och exploatören Odd Fellow (Fastighets AB
Trekungen) önskar ingå ett samverkansavtal med kommunen för fastigheterna Rhodin 19,
Rhodin 16 m.fl. för att initiera en planprocess. De befintliga fastigheterna föreslås utvecklas
genom ett tillskott av nya bostäder och lokaler.

Syftet med detta samverkansavtal är att ange förutsättningar för att upprätta en detaljplan
inom Rhodinfastigheterna samt ange villkor och förutsättningar för fortsatt arbete.
Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi, genomförandefrågor och övrigt
samarbete. Förvaltningens bedömning är att detaljplanearbetet kan startas utifrån de
förutsägningar som finns beskrivna i kommunens översiktsplan, planprogram för Kungälvs
stadskärna, delen Liljedal.

Detaljplanekostnaderna fördelas lika mellan kommunen och Fastigheten Rhodin 19
AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow fram tills detaljplanen vinner laga kraft.
När detaljplanen vunnit laga kraft görs en slutreglering av kostnaderna där summan fördelas
procentuellt efter BTA byggrätter ovan mark på respektive fastighet. Förvaltningen kommer
att förhandla om medfinansieringsersättning med Exploatörerna i samband med
framtagandet av genomförandeavtalet.

Förvaltningen föreslår att samverkansavtal med tillhörande bilagor ska godkännas och att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga 1.Planprogram Kungälvs Stadskärna
Bilaga 2. Planområdet (2)
Bilaga 3. BTA ovan mark definition
Samverkansavtal Rhodin 19 m.fl, underskrifter Fastigheten Rhodin 19 AB

Förslag till kommunstyrelsen
1.Upprättat samverkansavtal mellan kommunen och Fastigheten Rhodin 19 
AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow) godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna samverkansavtalet.

__________
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Handläggarens namn
Johanna Rydberg 

12/1/2021

Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och 
tillhörande överenskommelser 2022-2026 (Dnr KS2021/1855-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har fått möjlighet att svara på en remiss om reviderat hälso-och 
sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Avtalet består av 
tre delar och fyra överenskommelser. Syftet med hälso-och sjukvårdsavtalet är att lägga 
grunden för en god och säker vård för de personer som har behov av hälso-och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen. Avtalet ska stärka och 
främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett 
tryggt och självständigt liv för den enskilde. I samverkan med andra närliggande kommuner 
har verksamheten tagit fram ett förslag på ändringar. Avtalet behöver främst bli tydligare när 
det gäller parternas ansvar och ekonomiska åtaganden. Förvaltningen får i uppdrag att lämna 
in Kungälvs kommuns svar på remiss enligt bilagan till ”svar på webbenkät om Hälso-och 
sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser” senast den 31 december 2021.

Juridisk bedömning 
Ett flertal nationella utredningar visar på vikten av att revidera hälso-och sjukvårdsavtalet, 
exempelvis huvudbetänkandet i samordnad god och nära
vård, en sammanhållen god och nära vård för barn och unga, utredning om en ny
socialtjänstlag, samsjuklighetsutredningen, utredning om äldreomsorgslag samt stärkt rätt till
personlig assistans med mera. En del av utredningarna har gett upphov till lagförändringar, 
bland annat en ny skrivning i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL om primärvård och
primärvårdsuppdraget.

Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och sjukvård. Av
hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård framgår vilken vård kommunen 
ansvarar för och har möjlighet att bedriva. Av 12 kap. 1 § Hälso-och sjukvårdslagen framgår 
att kommunen ansvarar för de som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform 

eller 
boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre)
eller 5 kap. 7 § tredje stycket Socialtjänstlagen (SoL), (bostad med särskild service för 
personer med funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem som genom 
beslut av
kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL, det vill 
säga enskild verksamhet som motsvarar de boenden som nämns i 5 kap. SoL. Till 
kommunens ansvar hör också att erbjuda en god hälso- och sjukvård i samband med 
dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § SoL. 
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Kommunerna kan även bedriva hälso- och sjukvård i den enskildes ordinära bostad. För
denna hälso- och sjukvård, hemsjukvård, är regionen den huvudman som har det primära 
ansvaret. Regionen kan däremot skriva avtal med kommun inom regionen om att överlåta 
skyldigheten att erbjuda hemsjukvård (14 kap. 1 § HSL). Om ett sådant avtal skrivs, blir 
kommunen, och inte längre regionen ansvarig för den hemsjukvård som omfattas av avtalet.
Hemsjukvården i ordinärt boende begränsas till att omfatta ”den del av primärvården som
utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i det vanliga bostadsbeståndet” (prop. 1990/91:14 
s.
60, prop. 2005/06:115 s. 179). Att platsen där hemsjukvård bedrivs är den enskildes hem i 
det
vanliga bostadsbeståndet har förtydligats i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den
1 april 2017 genom tillägget ”ordinärt boende” (prop. 2016/17:43 s. 114). Av förarbetena
framgår vidare att hemsjukvården är avsedd för personer som behöver långvariga insatser 
från
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Med en sådan tolkning ingår till exempel inte 
hembesök vid akut sjukdom i begreppet hemsjukvård.

Hemsjukvård liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård är, enligt HSL:s förarbeten, en del
av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera vilken hälso- och sjukvård en
kommun har befogenhet att bedriva. Primärvård definieras i 2 kap. 6 § och 13 a kap. HSL.

Var gränsen går mellan den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lagstiftning ska eller 
får
bedriva och den hälso- och sjukvård det åligger regionen att ansvara för är i vissa delar 
oklart. I
förarbetena till nuvarande lagstiftning har den hälso- och sjukvård som kommunen har
befogenhet att bedriva beskrivits som upp till ”primärvårdsnivå”. Definitionen av 
primärvård i
lagtexten återfinnes i 2 kap. 6 § HSL och primärvårdens grunduppdrag redogörs för i det 
nya
kapitel 13 a i HSL. Primärvården är ingen statisk vårdnivå utan vilka hälso- och 
sjukuppgifter
som ingår i primärvården kommer att förändras över tid, vilket troligtvis kommer bli tydligt 
i
arbetet med ”Primärvårdsuppdraget”. Det bör dock vara angeläget att tydliggöra om avtalet
omfattar en eller flera vårdnivåer, inte minst utifrån hur avtalet begränsats under A.8 avtalets
omfattning och uppbyggnad.

Bakgrund
Kungälvs kommun har fått möjlighet att svara på en remiss om reviderat hälso-och 
sjukvårdsavtal. Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser reglerar 
samverkan och ansvar för hälso-och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen. Syftet med hälso-och sjukvårdsavtalet är lägga grunden för en god och 
säker vård för de personer som har behov av hälso-och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen. Avtalet ska stärka och främja samverkan och 
samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt 
liv för den enskilde.
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Avtalet består av tre delar samt fyra överenskommelser:

o Del A. Avtalsområden som är gemensamma för Hälso- och sjukvårdsavtalet och
överenskommelserna.

o Del B. Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och ansvarsfördelning för 
de
målgrupper som både kommunerna och Västra Götalandsregionen har hälso- och
sjukvårdsansvar för.

o Del C. De fyra lagstadgade överenskommelserna. Här återfinns de överenskommelser 
som är
specifika för aktuellt samverkansområde såsom;

o Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Västra
Götaland.

o Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
o Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och

personer med missbruk och beroende.
o Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.

Kungälvs kommun har samverkat med andra närliggande kommuner som med olika 
kompetenser och befattningar arbetet fram ett svar på remissen. Svaret på remissen lämnas i 
ett webbformulär som följer avtalets struktur. Ett detaljerat svar på remissen redovisas i 
bilaga ”svar på webbenkät om reviderat Hälso-och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser”. 

Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömer att det är positivt och nödvändigt att avtalet revideras. Hälso- och 
sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och
säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både
kommunerna och regionen. Samtidigt pågår det en omställning av hälso-och 
sjukvårdssystemet från dagens system med en hälso-och sjukvård som är uppbyggd på 
akutsjukvård till en vård som har primärvården som nav och där alltmer vård sker i hemmet. 
En del skrivningar i avtalet kan medföra en förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar vilket 
troligtvis medför kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för kommunen. 

Omfattningen av parternas uppdrag
Verksamheten bedömer att det är viktigt att Hälso-och sjukvårdsavtalet är tydligt när det 
gäller omfattningen av parternas uppdrag. Det råder bristande samsyn om de grundläggande
förutsättningarna för den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten. I förarbetena till 
nuvarande lagstiftning har den hälso- och sjukvård som kommunen har befogenhet att 
bedriva
beskrivits som upp till ”primärvårdsnivå”. Primärvården är ingen statisk vårdnivå utan vilka
hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i primärvården kommer att förändras över tid.

Ansvarsgränser  
Verksamheten bedömer att avtalet behöver bli tydligare när det gäller parternas ansvar och 
ekonomiska åtaganden. Det nuvarande förslaget innebär att kommunen skulle få ett utökat 
ansvar för patienter utan att tydliggöra formkrav för överenskommelserna avseende
beslutsmandat eller eventuell finansiering.



25 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 - KS2021/1855-2 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 : Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026

4(5)

I avtalsförslaget framgår det att avsikten med avtalet är att det ska ge de förutsättningar som 
behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna. Vid goda 
relationer och samförstånd är denna typ av gränsdragning inte lika viktig som när ansvar 
ytterst ska utkrävas. Regionens storlek och antalet kommuner innebär att dessa frågor blir 
allt viktigare. Verksamheten bedömer att ansvarsfrågorna måste förtydligas för att avtalet ska 
kunna ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över 
huvudmannagränserna när den medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter. 

Frågan om ansvar och befogenheter bör tas omhand av de båda huvudmännen innan 
kommunerna, avtalsvägen, tar på sig ett ansvar som de möjligen saknar lagligt stöd för att 
utföra. Det är kommunerna som vårdgivare som blir ansvariga för vården som ges och 
kommunens legitimerade personal som riskerar att hamna i kläm. Nuvarande lagstiftning är 
ett hinder för att lösa den problematik som nu finns kring samverkan mellan regioner och 
kommuner gällande hur hälso- och sjukvårdsinsatser kan ges i den enskildes hem. En 
förändrad lagstiftning är en förutsättning för att regioner och kommuner ska kunna avtala 
om specialiserad, trygg och säker vård i hemmet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer två om ”En trygg 
omsorg med valmöjligheter genom hela livet”. Hälso-och sjukvårdsavtalet beskriver hur 
kommunerna och regionerna ska kunna stå för en trygg omsorg med en god och nära vård 
som främjar folkhälsan och utvecklar vård och omsorgen utifrån den enskildes behov.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till målet ”Hälsa och välbefinnande” i Agenda 2030 och delmål 3.8 
”Tillgänglig sjukvård för alla”. Av delmålet framgår vikten av en allmän och grundläggande 
hälso-och sjukvård för alla. Syftet med hälso-och sjukvårdsavtalet är att lägga grunden för en 
god och säker vård för alla personer som har behov av hälso-och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Västra Götalandsregionen. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bedömning av hälso- och sjukvårdsavtalet ska ske utifrån program Social hållbarhet – ökat 
innanförskap (Dnr KS2019/0202) samt underliggande social översiktsplan, äldreplan, 
funktionshinderplan samt plan trygg i Kungälv. Revideringarna av hälso-och sjukvårdsavtalet 
ligger i linje med dessa styrdokument eftersom det skapar bättre förutsättningar för en god, 
jämlik och jämställd hälsa i hela Kungälvs kommun samtidigt som det ger bättre 
förutsättningar för samordnande insatser för olika grupper i samhället, exempelvis, barn, 
unga och äldre. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker vård
för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och
Västra Götalandsregionen. Avtalet ska stärka och främja samverkan och samarbete mellan
parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den 
enskilde.
Att all hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där patienten 
ska
ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling är viktigt att lyfta fram och görs
bra i avtalsförslaget. Avtalet syftar till att samla sjukvården runt den enskilde snarare än att



25 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 - KS2021/1855-2 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 : Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026

5(5)

skicka den enskilde mellan vårdinrättningar.

Verksamhetens förslag till remissvar innehåller synpunkter på att den enskildes egna
valmöjligheter, och de etiska och juridiska frågeställningarna som kan uppkomma om
patienten inte önskar att få sin vård i hemmet har inte belysts i avtalet. Fortsättningsvis 
saknar
avtalet resonemang kring de etiska dilemman som kan uppstå när det etableras vårdmiljöer i
hemmet med hänsyn till anhöriga och patientens livsvillkor.

Ekonomisk bedömning
Det reviderade avtalet innebär att antal skrivningar som innebär en förskjutning av 
arbetsuppgifter och ansvar från regionen till kommunerna, vilket troligtvis medför 
kostnadsökningar och utmaningar i bemanningen för kommunerna. Verksamheten bedömer 
därför att avtalet behöver bli tydligare när det gäller det materiella innehållet och det 
ekonomiska ansvaret. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen kommer därmed bero 
på avtalets slutliga utformning och tillämpning. 

Det reviderade avtalsförslaget innebär att mer av vården ska ske i patientens hem. Det kan i
sin tur medföra ökade kostnader för kommunen i form av ökat behov av avlastningsinsatser
för anhöriga.

Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag lämna in Kungälvs kommuns svar på remiss enligt bilagan till 
”svar på webbenkät om Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser” senast 
den 31 december 2021. 

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef Kommundirektör

Expedieras till: 

För kännedom till:
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länets 49 kommuner och region Västra Götaland.  
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Läsanvisningar 
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra 
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:  

• Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser 

• Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
• Del C, Överenskommelser 

Del A innehåller avtalstext som är gemensam för alla överenskommelser och 
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär. 

Del B innehåller Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och 
ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och Västra 
Götalandsregionen (VGR) har hälso- och sjukvårdsansvar för. Kompletta 
avtalet består av del B tillsammans med del A.   

Del C innehåller de fyra tillhörande överenskommelserna. Här finns de 
avtalstexter som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom 
samverkansansvar och ansvarsfördelning. Kompletta överenskommelser 
består av del C tillsammans med del A.   

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad 
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad. 
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser 
 

Del A innehåller avtalstext som är gemensam för alla överenskommelser och 
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär. 
Vi utgår från Socialstyrelsens termbank för termer och begrepp. 

 Inledning 
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen 
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.  

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra 
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår 
som bilagor till Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Hälso- och sjukvårdens och den medicinska, digitala och tekniska utvecklingen 
får som följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet 
förändras över tid.  

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet 
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan 
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla 
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten 
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.  

Det politiska samrådsorganet (SRO) gav ett tydligt medskick inför  
 

• Vad är bäst för patienten? 
• Vad är bästa sättet att använda gemensamma skattemedel ur ett 

samhälls-/invånarperspektiv? 

• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 
 

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård 
över huvudmannagränserna.  

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen 
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innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att 
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra 
Götaland fram till 2030.  

 

 

 Syfte 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god 
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både kommunen och VGR. Avtalet ska stärka och främja samverkan och 
samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt 
och självständigt liv för den enskilde.   

 Värdegrund 
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma 
utmaningar.  

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa. 
- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan. 
- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever 

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som 
utför insatserna. 

Parternas gemensamma åtagande innebär att... 

- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och 
görs kända inom de egna verksamheterna. 

- ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har 
träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade 
entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt 
lagen om valfrihetssystem, LOV. 

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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 Personcentrerat förhållningssätt 
Alla insatser den enskilde behöver från respektive huvudman ska planeras, 
utvärderas och följas upp tillsammans med den enskilde. Det ska göras med 
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som den 
enskilde och/eller dennes närstående eller företrädare har.  

Det är viktigt att utgå från den enskildes egna resurser och målsättningar med 
insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera den enskilde 
och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den egna 
personen. 

 Samordnad Individuell Plan, SIP  
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell 
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen 
ska upprättas om kommunen eller VGR bedömer att den behövs för att den 
enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att 
den upprättas.  

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer 
för samordnad individuell plan (SIP). Initiativ till SIP kan även tas av den 
enskilde eller närstående. 

 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Nationella 
vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer, Västra Götalands 
länsgemensamma styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar 
och ger vägledning om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för 
personer som omfattas.  

 Avtalsparter 
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som 
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige 
respektive kommunfullmäktige. 

 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett 
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade 
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överenskommelser som bilagor. Bilagornas giltighet är direkt kopplat till 
huvudavtalets giltighet.  

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 § 
HSL (2017:30).  

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst.  

Varje överenskommelse är direkt underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. 
ingen rangordning mellan dem.  

 Avtalstid 
Avtalet gäller under perioden 2022-xx-xx – 2026-12-31. Senast arton månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om 
ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med arton 
månaders uppsägningstid. 

  Ändringar och tillägg till avtalet 
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en 
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.  

Ändringar och tillägg till i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit 
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och 
tillägg till i en överenskommelse (bilaga). 

 Gemensam samverkansstruktur 
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt 
samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt 
lokala samverkansgrupper.   

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla 
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, 
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta i den gemensamma samverkansstrukturen. 
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 Digitalisering och e-hälsa 

Gemensamma IT- tjänster 
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en 
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. 
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett 
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare 
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. 

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och 
att riktlinjer och rutiner följs.  

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är 
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.  

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-
miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, privata 
vårdgivare och länets 49 kommuner.  Samverkan om FVM regleras i avtal. 
Förutom att flera IT-stöd kommer ersättas innebär FVM att administrativa 
processer, standardisering och gemensamma arbetssätt ska utvecklas i 
samverkan. 

 Uppföljning  
Parterna har ett gemensamt ansvar för Hälso-och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser (bilagor) följs upp. VVG ansvarar för 
uppföljningsplan för löpande uppföljning. 

 Avvikelser  
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits 
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och 
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och 
lärande i samverkan på alla nivåer. 

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart 
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Avvikelser i samverkan ska 
ge underlag för förbättringsarbete och beaktas i patientsäkerhetsarbete. 

 

* L Ä S  M E R  
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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 Oenighet om tolkning av avtal  
Oenighet om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller 
överenskommelser ska i första hand lösas lokalt och i andra hand delregionalt 
inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal eller 
delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje 
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG)”*.   

* L Ä S  M E R  
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF) 
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det 
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser. Dessa texter 
är av generell och allmän karaktär. 

  

B.1 Lagstiftning 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR 
och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL 
(2017:30), och ansvaret omfattar även rehabilitering, habilitering och 
hjälpmedel samt sjuktransporter och omhändertagande av avlidna. För 
tandvård finns särskilda bestämmelser, tandvårdsförordningen (1998:1338). 

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 12 
kap. 1 § HSL (2017:30): 

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 kap. 
2 § HSL (2017:30).  

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, 
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.  
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För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är 
VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL). 

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig 
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 
2017:612). 

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna 
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § 
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § 
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453). Planen får upprättas 
om patienten samtycker till det. 

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den 
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen 
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård. 

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan 
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och sjukvård 
av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt hälso- och 
sjukvårdsansvar. 

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för 
läkare och övriga kompetenser.  

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om 
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet, 
kontinuitet och värdighet. 

Ordinatören har vård- och behandlingsansvar där också uppföljning, 
utvärdering och ekonomiskt ansvar ingår.  
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Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och 
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens 
som bäst kan tillgodose det behovet.  

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 
ställning. 

B.3 Parternas ansvar 

Regionens ansvar 
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som är 
bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och sluten 
vård, akut och planerad vård. 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

• Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar 
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där 
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär. 

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala 
hälso- och sjukvården enligt avtal mellan parterna, se 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

• Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, 
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter. 

• Specialistvård till patienter inom kommunal hälso- och sjukvård enligt 
gällande medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. 

Kommunens ansvar 
Kommunen ska enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer 
med beslut om särskilt boende, bostad med särskild service samt under 
vistelsetiden åt personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig 
verksamhet enligt LSS.  Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i 
ordinärt boende enligt 12 kap. 2 § HSL. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas 
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem. 
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• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett 
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i 
patientens hem. 

• Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och 
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan 
eller SIP. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även: 

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade 
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under 
kväll, helg och nattetid för patienter som normalt besöker Västra 
Götalandsregionens vårdcentraler.  

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 
förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna. 

B.4 Informationsöverföring, planering och SIP 
Om den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet, 
förutsätter det att en dialog förs där parterna är överens om ansvarsfördelning 
samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Den enskilde ska vara delaktig 
och medskapare till sin vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas. Ingående parter ska använda den gemensamma 
IT-tjänsten där informationsdelning sker. 

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Erbjudande om SIP 
gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun 
och VGR samt vid utskrivning från sjukhus. SIP är ett dokument och ett 
verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes 
pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt andra aktörer.  

 

 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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B.5 Rehabilitering och habilitering 
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer 
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet 
med detta avtal. 

Länsgemensamma överenskommelser, rutiner som beskriver samverkan och 
ansvarsfördelning. (Länk så snart dessa är klara) 

B.6 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats 
kan utföras som egenvård 

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv eller med hjälp av någon annan 
kan utföra och ansvara för. I enlighet med lagar och föreskrifter ska 
länsgemensamma riktlinjer ge stöd för tillämpningen*.  

 

B.7 Vårdhygien 
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga 
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s 
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med 
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för 
vårdhygienisk verksamhet. 

B.8 Asylsökande och personer som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd  

Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. För dessa 
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även 
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda 
kommunal hälso- och sjukvård i hemmet om kommunens och VGR:s 
verksamhetsföreträdare är överens om detta. Länsgemensam rutin är under 
framtagande. 

B.9 Förvaring och transport av avliden 
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret 
enligt HSL.  

* L Ä S  M E R  
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs 
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden 
samt regelverk då kommunens önskar köpa bårhusplats av VGR.  

 

B.10 Läkemedel   
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och       
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 
Götaland.  

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende 
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt 
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient. 

Akutläkemedelsförråd  
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med 
kommunal hälso- och sjukvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment 
beslutas av VGR. 

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla 
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för 
läkemedelskostnaderna och kontrollen av de kommunala 
akutläkemedelsförråden. Kommunen har kostnadsansvaret för transporten av 
läkemedel till förråden. 

Öppenvårdsdos  
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och 
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.  

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet samt 
hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt 
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära 
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.  

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna 



25 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 - KS2021/1855-2 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 : Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
 

 
Sida | 7  

 

Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom 
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på 
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och 
behandlingsmetoder.  

B.12 Personligt förskrivna hjälpmedel  
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region 
och kommuner samt överenskommelser inom VGR. 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och 
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt 
beskrivs. 

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de 
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har 
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid 
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning 
av kostnadsansvar för den aktuella produkten. 

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket 
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans 
kostnadsansvar.   

 

B.13 Personligt förskrivna läkemedelsnära 
produkter 

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en 
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution 
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt 
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt 
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi, 
spolvätskor och trakeostomi*). 

 

 

* L Ä S  M E R  
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

* L Ä S  M E R  
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 
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B.14 Oreglerade medicintekniska produkter  
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i 
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en 
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som 
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som 
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR. 

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns ett avtal där det 
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för. 

B.15 Tjänsteköp  
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra 
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen kvarstår 
dock hos huvudmannen. 

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är 
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.  

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I 
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket 
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.   

B.16 Gemensamma utvecklingsområden  
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med 
revideringen överlämnas för omhändertagande i den gemensamma 
färdplanen. 

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård* ska stärka och 
främja samverkan och samarbetet i omställningen till en god och nära vård.  

 

 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 
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Del C, Överenskommelse 
Läkarmedverkan i kommunal hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal hälso- och 
sjukvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning 
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras 
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och 
omfattningen mellan kommun och region. 

Beslut om kommunal hälso- och sjukvård förutsätter att en planering 
genomförts där parterna är överens om ansvarsfördelning samt där 
nödvändigt informationsutbyte sker enligt gällande rutin. 

 Målgrupp 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar 
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som ingår 
i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).  
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• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 kap. 
2 § HSL (2017:30). 

 Syfte 
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där patienten 
och närstående är medskapare i vård och behandling. 

 Gemensamt ansvar 
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar 
för ett personcentrerat förhållningssätt.  

Genom att: 

• arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin 
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar. 

• säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter. 
• planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning 

och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.  

• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som 
kan påverka det lokala samarbetet.  

• Samverkansformer ska avtalas lokalt, bland annat genom 
Närområdesplan. 

 Parternas ansvar 
5.1 Regionens ansvar 
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Läkarens patientansvar 
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet 
eller vårdnivå, ingår bland annat: 

• att erbjuda fast läkarkontakt enligt patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ 
 för att öka tryggheten för patienten. 

• att utföra medicinska bedömningar, utredningar och 
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, dygnet runt. 

• att utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp 
patientens individuella plan. 

• att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid 
vård i livets slutskede. 

• att ge medicinsk konsultation till kommunens legitimerade personal. 
• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta 

läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR. 

Vårdcentralens särskilda ansvar 

• Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens 
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer. 

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under 
deras vistelsetid på korttidsbeslut. Detta oavsett vilken vårdcentral 
patienten har sitt vårdval.  I närområdesplanen* står det fastställt 
vilken vårdcentral som har ansvaret.  

• Samordningsansvar enligt särskilt uppdrag innebär bland annat att 
ansvara för råd och stöd till personalen i övergripande hälso- och 
sjukvårdsfrågor, att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och 
bistå ledningen för den kommunala verksamheten i planering av 
verksamhetsförlagd medicinsk fortbildning. Detta samordningsansvar 
åligger en utsedd vårdcentral enligt närområdesplan. Det innefattar 
inte patientansvar. 

5.2 Kommunens ansvar 
• Legitimerad personal utreder, sammanställer, bedömer, planerar och 

informerar ansvarig läkare kontinuerligt och vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat. 
• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede. 

• Utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den 
individuella planen. 

• Meddela aktuella mottagningar vid in- och utskrivning i kommunal 
hälso- och sjukvård. 
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 Uppföljning 
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan* med bilaga vilket 
är underlag till uppföljning av lokal samverkan.  

* L Ä S  M E R  
Närområdesplan - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. 

 Målgrupp 
 Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser 
vid in- och utskrivningsprocessen.  

 Syfte  
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka 
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och 
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.   
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 Gemensamt ansvar  
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om 
att den enskilde som inte längre har behov av slutenvårdens resurser 
omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet 
dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som 
utskrivningsklara ska minska. 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde.   

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 
hälso- och sjukvård. 

• Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin. 
• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen. 

Om en kommun får återkommande betalningsansvar ska en gemensam 
åtgärdsplan på kommun- eller stadområdesnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett 
gemensamt ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.   

 Kommunens betalningsansvar  
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen 
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:   

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen. 
• Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar 

enligt riktlinjen. 
• Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska 

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan 
skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
regionfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det 
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. 

5.2 Ekonomisk modell för att beräkna 
betalningsansvaret  
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• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt 
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.   

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal 
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * 
Fastställt belopp). 

• Genomsnittet summeras efter varje månad.   
• För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 

kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. 
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, 
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med 
i månadens genomsnitt.   

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.   

 Uppföljning   
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer ska följas och 
sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.  

 

 

* L Ä S  M E R  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra 
Götaland (vardsamverkan.se) 
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Ö V E R E N S K O M M E L S E  

Samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar 
samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård 

 
  Avtal 

 Överenskommelse 
Riktlinje  
Rutin 

 

R E M I S S V E R S I O N  
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionens och kommunerna 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
och beroende.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning  
Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommun och VGR för att 
bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det 
är av särskild vikt att beakta barnens bästa.  

 Målgrupper 
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser 
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.  

 

 



25 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 - KS2021/1855-2 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 : Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning  
och personer med missbruk och beroende 

 

 
Sida | 3  

 

 Lagstiftning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna 
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå. 

3.1 Samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning   

Region och kommun är genom li-kalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att 
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

3.2 Samarbete kring personer med missbruk  
Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § HSL och 
5 kap. 9 a § SoL även skyldiga att ingå en överenskommelse gällande 
samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 

3.3 Samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 

Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig 
övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. 

Den nya lagen ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. Sedan 1 januari 
2019 omfattas även psykiatrin av den nya lagstiftningen. 

3.4 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.   

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

 

3.5 Barnkonventionen 
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Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Att 
barnkonventionen fått ställning som svensk lag innebär ett förtydligande av att 
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av 
barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. 
Lagen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och är ett sätt att skapa en 
grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.   

 Syfte  
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska 
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma 
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller 
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan 
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande 
helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden och därför inte få den hjälp som hen behöver. 

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

Varje huvudman har specifikt ansvar över olika delar kring målgruppen, vilka 
redogörs för under respektive behovsområde. Visst ansvar är dock gemensamt 
för parterna. 

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
• Erbjuda stöd till närstående.   
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.   
• Arbeta med suicidprevention. 
• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt 
• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.  
• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd 

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

 

5.1 Brukarinflytande 
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En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas 
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och 
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk är 
en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och 
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna 
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och 
regional nivå. 

5.2 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap.  

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd och nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende är viktiga exempel på detta. 

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt 
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna 
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. 

Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. 

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP 
Om den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet, 
förutsätter det att en dialog förs där parterna är överens om ansvarsfördelning 
samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Den enskilde ska vara delaktig 
och medskapare till sin vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas. Ingående parter ska använda det gemensamma 
IT-stödet där informationsdelning sker.  

Samordnad individuell plan, SIP, ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Erbjudande om SIP 
gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun 
och VGR samt vid utskrivning från sjukhus. Inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, skola och elevhälsa ställs det stora krav på samordning. SIP är ett 
dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av 
den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt 
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till 
förbättrad patientsäkerhet. 
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 Parternas ansvar 
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av primärvården, habiliteringen, tandvården och 
den somatiska och psykiatriska specialistvården.   

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för 
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, 
bostad och utbildning. Kommunen erbjuder också insatser enligt Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en 
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.    

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, 
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att utföra 
aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av 
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en 
person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara 
direkt effekt av funktionsnedsättningen. Det kan handla om exempelvis 
lindring/medelsvår depression, akut stressyndrom eller anpassningsstörning. 
Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer 
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.  

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och 
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 
kommunerna.  

Regionens ansvar 

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma 
behovet av tandvård. 

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som är 
skrivna i VGR och som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller 
hem för viss annan heldygnsvård inom VGR.  

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar och 
behov av anpassning 
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Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens 
verksamheter.   

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats för 
personen i den uppsökande verksamheten.   

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter hens 
behov. 

• Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller 
studera. 

• Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser utifrån elevens 
skolsituation.   

6.2 Personer med missbruk och beroende 
Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett 
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.  

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller hens 
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, 
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga 
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av 
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat. 

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomar, psykiska 
och/eller somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många 
gånger behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk 
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en 
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.  

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet 
och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. Båda 
huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig psykisk 
sjukdom sker parallellt och integrerat.  
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Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och 
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

Regionens ansvar 

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.  
• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död samt bedriva 

smittskyddsarbete och tandvård. 
• För personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för 

viss annan heldygnsvård erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser 
hen är i behov av.  

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och 
förutsättningar.  

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar. 

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och 
verksamheter.  

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i 
den uppsökande verksamheten. 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.  
Arbeta med återfallsprevention. 

• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.  
• Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser utifrån elevens 
skolsituation.  

• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med 
missbruks- och beroendeproblem.  

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Medverka vid läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk.  
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6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård 
och boende, familjehem och hem för viss 
annan heldygnsvård) 

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver 
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med 
någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Hem för viss annan 
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för 
anhöriga eller rehabilitering för individen.  

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån 
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter 
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på 
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner. 

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I 
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. 
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även 
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett 
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan 
därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom 
både det sociala och det medicinska området. 

Gemensamt ansvar 
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd 
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska 
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. 

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom 
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. 

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den 
enskilde har behov av insatser från både kommun och region.  Dessförinnan 
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda 
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 
placering utanför hemmet.  Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid 
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt 
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för 
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering 
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga 
tyngre.  
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Regionens respektive kommunens ansvar  
Socialtjänsten har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin 
helhet. Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt 
viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. 

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har 
dessutom ansvar för övriga sjukvårdsinsatser i boendeformerna HVB, 
Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har behov av 
fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte avslutas hos 
aktuell verksamhet inom sjukvården. Ansvaret för den enskildes 
sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet. 

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning 
utifrån sitt uppdrag.  

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen 
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra 
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive 
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.   

Gemensam planering  
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad 
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning 
tydliggörs.  

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till 
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur 
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.  

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid. 
• den enskildes behov och önskemål.  
• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras 

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen. 
• hur skola/sysselsättning tillgodoses. 

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. 
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en 
tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid 
säkerställas.  
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Överenskommelse om kostnadsansvar  
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är 
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till 
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller 
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den 
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från 
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.   

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.  

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras.  
• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses. 
• fördelning av kostnader i kronor eller procent. 
• tidsperiod  

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 dagar 
efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på placerande 
huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts. 

Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det 
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i 
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, 
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig 
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i 
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand. 

I de fall den enskilde är i behov av både socialtjänstinsatser och hälso- och 
sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan huvudmännen 
dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR betalar en 
tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden (33% VGR, 
67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna schablon ska 
användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen är oklar och 
inte på annat sätt kunnat definierats. 

Uppföljning av placering 
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av 
huvudmännens berörda verksamheter.  

När den enskildes behov förändras ska parterna göra 
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.  
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Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras. 

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning 
vid placering 
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter 
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive 
huvudmans enskilda ansvar i processen.  

 

6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig 
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som 
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att 
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.  

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen 
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via 
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som 
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som 
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.   

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig 
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV.  Det ska 
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för 
den enskilde.   

Regionens ansvar  

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, 
• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.  
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.  

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning 
genomförs regelbundet. 
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• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten 
tvångsvård. 

• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatriskPratat 
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från 
slutenvård i samråd med kommunen.  

• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk 
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av 
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika 
huvudmän regleras.  

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska 
rätta sig efter vid öppen vårdform. 

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig 
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen. 

Kommunens ansvar 

• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från 
slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan. 

• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård. 
• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen. 

 Uppföljning 
 Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
om munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna om 
munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar 
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har 
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och 
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas 
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.  

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott 
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, 
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 
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 Målgrupp 
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit 
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora 
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett 
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av 
regelbunden tandvård. 

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 
a §: 

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, eller 

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och 
som 

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård 

eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. 

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som 
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c). 

 Syfte 
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla 
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska 
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga 
munvården. 

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 

 Gemensamt ansvar 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 
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• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är 
känt i samtliga berörda verksamheter. 

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har 
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, 
LOV. 

• gemensam uppföljning av överenskommelsen. 

 Parternas ansvar 
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för 

munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård 

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande 
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten 
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård 
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med 
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård. 

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt 
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare. 

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-
tandvård och uppsökande verksamhet. 

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer 
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga 
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera. 

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, 
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, 
munhälsobedömning, boendeenheter med mera. 

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system. 

Munhälsobedömning 

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning 
för personal inom vård och omsorg. 
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• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig 
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I 
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån 
ett individuellt perspektiv. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till 
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid 
munhälsobedömning. 

Avvikelser 
• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.  

 

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård  

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska 
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för 
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som 
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning. 

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många 
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig 
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan 
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska 
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.  
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår 
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att 
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka 
individer som är berättigade till N-tandvård. 

 

* L Ä S  M E R  
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se) 

 

* L Ä S  M E R  
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer 
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-
stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all 
administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till 
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på 
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

Munhälsobedömning 
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en 
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård 
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till 
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen. 

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i 
allmän munhälsovård och munhälsobedömning. 

Uppgift om indivdens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård 
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för 
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård. 

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en 
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i 
IT- stödet, Intygsbeställningen. 

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid 
munhälsobedömning. 

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt 
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien. 

Utbildning 
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och 
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR 
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och 
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, 
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person 
med mera. 

Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av 
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal 
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som 
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder. 
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 Avvikelser 
• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.  

 

 Uppföljning och utvärdering 
Parterna har gemensamt ansvar för att uppföljning och utvärdering kan 
genomföras enligt plan. 

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom 
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av 
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR. 

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges 
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat: 

• Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård. 
• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården 
kommer trots att det är registrerat att de vill. 

 Utveckling och gemensamma 
utmaningar 

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård 
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få 
det. 

* L Ä S  M E R  
Samverkansavvikelse 
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Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att 
uppfylla målet. 

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-
tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan 
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent. 

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns 
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I 
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första 
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av 
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård. 

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för 
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och 
omvårdnadspersonal. 

Mått som kommer att följas upp är: 

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa. 
• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått 

utbildning i allmän munhälsovård. 
• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen 

erbjuder.   
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Remissvar Hälso- och sjukvårdsavtal tillhörande överenskommelser

Svar på webbenkät Remiss Hälso- 
och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser
Del A, Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser
Lämna remisssvar på Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och 
sjukvårdsavtalet här.

Tänk på

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 
kan du lämna fälten tomma.

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.

Synpunkter på avsnitten A.1-A.6
A.1 Inledning
A.2 Syfte
A.3 Värdegrund
A.4 Personcentrerat förhållningssätt
A.5 Samordnad individuell plan (SIP)
A.6 Bästa tillgängliga kunskap.

Kungälvs kommun ser positivt på att avtalet tar med avsnittet om värdegrund och 
vad som kännetecknar parternas samarbete. Det upplevs dock som tveksamt om 
underrubriken ”Parternas gemensamma åtagande innebär att…” samt tillhörande 
punkter tillför något till avsnittet värdegrund eftersom punkterna snarare berör det 
gemensamma ansvaret och egenkontroll av huvudmännens vårdgivare. Avsnittet 
om gemensam värdegrund bör fokusera på grunden för samarbete mellan 
jämlika avtalsparter.

En värdegrund ska präglas av en tillitsfull dialog och vara framtidssyftande. En 
värdegrund ska även belysa att det innebär ett samarbete för invånarens bästa. 
Förslagsvis stryks samtliga punkter under parternas gemensamma åtagande 
och dessa flyttas till andra delar av avtalet.

Kungälvs kommun efterfrågar även ett förtydligande eller omformulering av 
meningen kring LOV och LOU då den är tämligen svårbegriplig:
”ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har träffat enligt 
detta avtal även gäller i avtal med upphandlade entreprenörer enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.”
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Det är positivt att SIP tas med som en punkt i huvudavtalet. Det hade dock varit 
önskvärt om det framgick tydligare att planering av den medicinska vården bör 
genomföras, även om patienten tackar nej till SIP. Precis som det är formulerat 
under Del C. Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende under rubriken ”6.3 Placering utanför 
hemmet (Hem för vård och boende, familjehem och hem för viss annan 
heldygnsvård) och underrubriken Gemensam planering” bör det framgå att i de fall 
den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till samverkan 
mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur ansvar fördelas 
mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.

I avsnitt A5 gällande SIP beskrivs vem som bedömer behovet av SIP. Utifrån 
nuvarande formulering kan det uppfattas som att region och kommun har företräde 
till att besluta behovet av SIP. Den enskildes rätt kan uppfattas som ett undantag. 
Förslagsvis formuleras meningen: Planen ska upprättas om kommunen, VGR eller 
den enskilde/närstående bedömer att den behövs för att…
Kungälvs kommun saknar en inledande text som beskriver SIP utifrån Lagen om in-
och utskrivningsklara från sluten hälso- och sjukvård. 

Enligt remissförslagets struktur ska Del A läsas tillsammans med del B alternativt 
del C. Utifrån avtalets helhetsperspektiv anser Kungälvs kommun att SIP bör 
beskrivas endast i del A och hänvisning ske från del B och C. Vidare bör avsnittet 
placeras efter A11 bland de punkter i Del A som handlar om samverkan.

Synpunkter på avsnitten A.7-A.10
A.7 Avtalsparter
A.8 Avtalets omfattning och uppbyggnad
A.9 Avtalstid
A.10 Ändringar och tillägg till avtalet

Det bör framgå i avtalet att kommunens hälso- och sjukvårdsansvar är på 
primärvårdsnivå och regionens hälso- och sjukvårdsansvar är på både specialist- 
och primärvårdsnivå. För att avtalet ska omfatta mer än det gemensamma hälso- 
och sjukvårdsansvaret behövs därav ett förtydligande att det även reglerar hälso- 
och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland, vilket också står i del B.

Det framgår att Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och 
samverkan inom de områden där kommunen och Västra Götalandsregionen har ett 
gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1 
§ samt 16 kap. 2 § HSL. Här begränsas alltså avtalet till att omfatta den vården som 
kommunen och Västra Götalandsregionen enligt lagstiftningen har ett gemensamt 
ansvar för. Kommunernas ansvar för hälso- och sjukvård är idag på 
primärvårdsnivå enligt HSL. En formulering som utgår ifrån att det gemensamma 
ansvaret enligt lag, begränsar därmed avtalet till hälso- och sjukvård på 
primärvårdsnivå.

Regionens specialistvård kan samverka med kommunens hälso- och sjukvård på 
primärvårdsnivå. Under rubrikerna B.3 och B.8 reglerar avtalsförslaget vård som 
inte omfattas av parternas gemensamma hälso- och sjukvårdsansvar. 
Begränsningen av avtalets omfattning enligt HSL uppfattas inte som helt 
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konsekvent och fortsättningsvis verkar det inte råda full konsensus om vad den 
gemensamma vården innefattar.

Avtalet gäller fram till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning. I grunden ser 
Kungälvs kommun positivt på en lång avtalstid vilket ger goda förutsättningar för 
samarbete utifrån överenskommet avtal. Som kommun ser vi det som viktigt att 
stärka arbetet med efterlevnad och implementering samt föreslår att det finns en 
möjlighet att säga upp avtalet under hela avtalstiden.

Hälso- och sjukvård är ett område som diskuteras flitigt i samhällsdebatten i 
dagsläget. Det är även en snabb utvecklingstakt, både vad gäller medicinteknisk 
utveckling och på lagstiftningsområdet. Det är förståeligt att en revidering av 
avtalet kan ta tid och att det bör vara berättigat med en lång uppsägningstid så att 
ett nytt avtal kommer hinner komma till stånd vid en uppsägning

Avtalet innehåller flertalet termer och begrepp som behöver tydliggöras för att 
underlätta läsförståelsen. Av den anledningen föreslås att avtalet hänvisar till 
Socialstyrelsens termbank för definitioner och begrepp som används i 
avtalet.  Vidare kan det vara av värde att tydliggöra begreppet primärvård och ändra 
till att det handlar om regionalt finansierad primärvård (vårdcentraler) och 
kommunalt finansierad primärvård (hemsjukvård/kommunal Hälso- och 
sjukvård).

Under förutsättning att vårdnivåer, den regionfinansierade primärvården och 
avtalsuppföljning tydliggörs kan 18 månaders uppsägningstid ses som rimligt. I 
annat fall ses 12 månader som ett rimligt tidsspann för att få till stånd en snabb 
förändring.

En möjlighet till att göra tillägg och ändringar bedöms av Kungälvs kommun som 
en nödvändighet och en bra punkt i avtalet. ”Vid väsentliga förändringar av 
förutsättningarna för avtalet” kan dock komma att behöva bli tydligare. Väsentliga 
förändringar av förutsättningarna är ett aningen diffust ställt krav med tanke på 
utvecklingstakten på lagstiftningens område, där parterna idag behöver räkna med 
att mycket kommer att kunna förändras fram till utgången av 2026.
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Synpunkter på avsnittet A.11-A.15
A.11 Gemensam samverkansstruktur
A.12 Digitalisering och e-hälsa
A.13 Uppföljning
A.14 Avvikelser
A.15 Oenighet om tolkning av avtal

Samverkan i Västra Götaland har en lång historik och präglas av ett gott 
samarbete och tillit, vilket även bör prägla texten i Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Ord som ”ställa krav” och ”måste” kan uppfattas i texten 
som negativt laddade.

I remissversionen står:  ”Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta i den gemensamma samverkansstrukturen” vilket 
tydliggör att huvudmän förväntas delta. En god samverkan innebär utöver 
deltagande att varje huvudman förväntas medverka aktivt i den 
gemensamma samverkansstrukturen

Kungälvs kommun anser att följande formulering skulle 
tydliggöra: "Respektive huvudman ska säkerställa att samtliga vårdgivare 
medverkar aktivt i den gemensamma stödstrukturen och 
följer överenskommelser på lokal, delregional och regional nivå"

I avsnittet om digitalisering står att ”Samverkan om FVM regleras i avtal”. 
Kungälvs kommun önskar att avsnittet kompletteras med länk till det avtal 
som avses.

Det är bra att parterna har ett gemensamt ansvar för att avtalet följs upp 
och att det ska finnas en löpande uppföljning. En avtalad större 
halvtidsuppföljning där frågorna är fastställda skulle understödja 
efterlevnad och implementering samt ge riktning för utvecklingsarbete 
under den fortsatta avtalstiden.

Det hade varit önskvärt om det var tydligt huruvida en avtalspart kunde 
delge sitt uppföljningsarbete och synpunkter under avtalets fortlöpande. I 
avtalsförslaget kan inte heller parterna själva initiera en ändring eller tillägg 
utifrån det egna ansvarsområdet. 

”VVG ansvarar för en uppföljningsplan” .
Kungälvs kommun ser ett behov av att komplettera och vidga avsnittet för 
att understödja efterlevnad och reglera vad som ska följas upp. Förslagsvis 
kompletteras avsnittet med följande uppföljningsområden:
Patient-/brukarperspektiv, anhörig-/närståendeperspektiv, 
verksamhetsperspektiv, medarbetarperspektiv samt ekonomiperspektiv. 
Ytterligare områden som bör följas upp läkarmedverkan samt SIP. 
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Övergripande synpunkter och övrigt på Del A
Kungälvs kommun anser att vårdnivåer behöver tydliggöras i avtalet. I det 
ingår en definition av primärvård.

Regionens specialistvård kan samverka med kommunens hälso- och 
sjukvård på primärvårdsnivå. Under rubrikerna B.3 och B.8 reglerar 
avtalsförslaget vård som inte omfattas av parternas gemensamma hälso- 
och sjukvårdsansvar. Begränsningen av avtalets omfattning enligt HSL 
uppfattas inte som helt konsekvent och fortsättningsvis verkar det inte råda 
full konsensus om vad den gemensamma vården innefattar.

Avtalet innehåller flertalet termer och begrepp som behöver tydliggöras för 
att underlätta läsförståelsen. Av den anledningen föreslås att avtalet 
hänvisar till Socialstyrelsens termbank för definitioner och begrepp som 
används i avtalet. 
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet
Lämna remisssvar på Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet här.

Tänk på

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 
kan du lämna fälten tomma.

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.

Synpunkter på avsnitten B.1-B.3:

B.1 Lagstiftning
B.2 Gemensamtansvar och samverkan
B.3 Parternas ansvar

Kungälvs kommun anser att paragrafen behöver förtydligas gällande det 
kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Kungälvs kommun anser att det 
ska framgå att kommunen har ansvar endast efter att en vårdbegäran 
inkommit och bedömts. Det behöver också klargöras att bedömning av 
patientsäkerheten ska ske. Det behövs ett tydliggörande att det avser 
insatser på primärvårdsnivå.

Hälso- och sjukvårdsavtalet omfattar alla åldrar. Kungälvs kommun önskar 
tydliggörande gällande åldrar som inkluderas i avtalet och då särskilt lyfta 
barnperspektivet. I samband med egenvård vid korttidsvistelse för barn 
behövs tydlighet kring samverkan mellan regionens HSV och kommunens 
SOL. 

Nära vård påverkar elevhälsan i skola som idag, och i förslaget, inte 
omfattas av Hälso- och sjukvårdsavtal. Elevhälsan är ett område där 
samverkan inte är tydligt reglerad och bör därmed finnas med i 
ett gemensamt HoS-avtal.

Under avsnittet så lyfts de lagar som reglerar samverkan i del B.
Kungälvs kommun ser det som viktigt att det i detta avsnitt förtydligas vad 
som är en plan och vad som är ett möte för planering. I HSL så kallas planen 
för individuell plan inte samordnad individuell plan. Det är av vikt att veta 
att detta är samma sak. Det som står om SIP i avsnitt B ska också hänvisas 
till Del A.

Patientsäkerhet: I det inledande stycket i avsnittet anges kvalitet och 
kompetens som ett krav för att respektive huvudman ska fullgöra sitt hälso- 
och sjukvårdsansvar.

Kungälvs kommun anser att det även är av betydelse att benämna 
säkerhetsperspektivet. För att god kvalitet ska kunna uppnås krävs också att 
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hälso- och sjukvården är patientsäker. Kvalitet och säkerhet hänger ihop för 
att beskriva de krav som ställs på hälso- och sjukvården i HSL och 
patientsäkerhetslagen. Båda parter har därav ett gemensamt ansvar att 
säkerställa att den vård som utförs i hemmet är patientsäker, av god kvalitet 
samt erbjuder den kompetens som krävs för att fullgöra sitt hälso- och 
sjukvårdsansvar.

Under punkten som beskriver det gemensamma ansvaret och tydliggör vilka 
kompetenser det handlar om lyfts insatserna utifrån olika professioner. Vad 
gäller regionens ansvar för hälso-och sjukvårdsinsatser så gäller det läkare 
och övriga kompetenser. Begreppet "övriga kompetenser" kan skapa 
förvirring kring vilka dessa innebär.  

För patienter inom kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda eller 
ordinerade/delegerade av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut 
och VGR ansvarar för läkarinsatser samt övriga insatser vid behov. 
.
Kungälvs kommun ser ett behov av att förtydliga beskrivningen av den fasta 
vårdkontakten, dess uppdrag, att det kan finnas flera och både inom 
kommun och region. Undantaget är vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård då, enligt LUS, den fasta vårdkontakten ska utses inom regionens 
primärvård. Vidare bör ett förtydligade göras kring samverkan mellan fasta 
vårdkontakter och fast läkarkontakt. Hänvisning bör ske till Hälso- och 
sjukvårdslagen och patientlagen om fast vårdkontakt behövs (7 kap. 3 § 
första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt 6 kap. 3 § 
patientlagen (2014:821) och 3 kap. 2 § 1 patientlagen).

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 4 2021 skriver att: ” Då vissa patienter 
har kontakter med flera olika delar av sjukvården, olika vårdgivare och 
vårdenheter samt olika huvudmän inom vården i form av både kommunal 
och regional hälso- och sjukvård, kan de patienterna få mer än en fast 
vårdkontakt. En fast vårdkontakt kan även utses i en annan region än 
patientens hemregion. De fasta vårdkontakterna ska samverka och 
samordna vårdens insatser för en enskild patient. Samordning av insatser 
och förmedling av information med exempelvis andra myndigheter 
förutsätter dock samtycke från patienten och att allmänna bestämmelser 
om sekretess och tystnadsplikt beaktas. Det är verksamhetschefen som har 
ansvaret för den fasta vårdkontakten, vilket innebär att vårdkontaktens 
ansvarsområde begränsas av verksamhetschefens.”

Enligt Kungälvs kommun tolkas detta som att den fasta vårdkontakten som 
utses i kommunen har ett samordningsansvar för specifik omvårdnad och 
rehabilitering samt utförande av vård och behandling på primärvårdsnivå. 

Samverkansbestämmelsen (Prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan 
för vård och omsorg om äldre) omfattar även vård och omsorg som ges 
till enskilda personer som behöver integrerade insatser från regionens 
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specialistsjukvård och primärvård samt kommunens primärvård 
och omsorg. För de patienter som har insatser från både specialistvård och 
kommunens primärvård dvs hemsjukvård är detta extra viktigt. Flera fasta 
vårdkontakter bör/kan då utses och i HoS-avtalet bör det förtydligas att det 
ska finnas ett samspel och samverkan mellan de fasta vårdkontakterna i 
region och kommun.

Samverkan underlättas om samma personer är involverade runt patienten. 
För patienter i behov av vård i hemmet är detta särskilt viktigt, eftersom 
patienten ofta behöver vård flera gånger per dygn vilket innebär att många 
personer blir involverade. Det är viktigt att patienten vet vem som är fast 
vårdkontakt i kommunen och/eller i region samt läkarkontakt i 
primärvården. Kontinuitet mellan dessa bidrar till interprofessionellt 
teamarbete, vilket gagnar patienten.

Kungälvs kommun ser det som positivt att ett förtydligande skett angående 
den fasta läkarkontakten men önskar ett förtydligande om den fasta 
läkarkontaktens ansvar i avsnitt B2. 

Vidare kan det för personer med komplexa behov, såsom multisjuka äldre 
eller personer med kroniska sjukdomar, finnas ett extra stort behov av 
kontinuitet vilket en fast läkarkontakt främjar.

Till avsnittet B2 behövs en länk/hänvisning till del C, överenskommelsen 
för läkarmedverkan.

Denna text gäller både fast läkarkontakt och fast vårdkontakt: 
Samverkan underlättas om samma personer är involverade runt patienten. 
För patienter i behov av vård i hemmet är detta särskilt viktigt, eftersom 
patienten ofta behöver vård flera gånger per dygn vilket innebär att många 
personer blir involverade. Det är viktigt att patienten vet vem som är fast 
vårdkontakt i kommunen och/eller i region samt läkarkontakt i 
primärvården. Kontinuitet mellan dessa bidrar till interprofessionellt 
teamarbete, vilket gagnar patienten. Det bör vara tydligare att fast 
läkarkontakt/fast vårdkontakt ska ingå i teamet kring de patienter som är 
inskrivna i den kommunala hälso-och sjukvården. 

Under rubriken ”Regionens ansvar”, tredje punkten, framgår det att Västra 
Götalandsregionen ansvarar för rehabiliterings- och habiliteringsinsatser 
inom specialist- samt primärvård. Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser 
står också som punkt under kommunernas ansvar fast utan hänvisningen 
till specialist- samt primärvård vilket skapar en del frågetecken kring 
ansvaret för insatserna. Kungälvs kommun ser det som viktigt att det även 
under kommunernas ansvarsområde benämns rehabilitering och 
habilitering på primärvårdsnivå. Insatserna har dessutom ett eget stycke 
under punkten B.5. 
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Rehabilitering och habilitering är idag en del av vård och omsorg, inget 
utöver. Samtidigt är det insatser som erbjuds dagtid må-fre inom 
kommunen. Under punkten om ”att när överenskommelse skett i enskilda 
fall utföra planerade och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i 
hemmet under kväll, helg och nattetid för patienter som normalt besöker 
Västra Götalandsregionens vårdcentraler” kan frågan uppkomma huruvida 
re-/habilitering ingår?  Ett förtydligande behövs att det inte gäller re-
/habilitering inom kommunens primärvård.

 Den 1 juli i år kompletterades hälso- och sjukvårdslagen med att förtydliga 
primärvårdens grunduppdrag. Under den tredje punkten i lagen står att 
primärvården ska "tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl 
befolkningens behov som patientens individuella behov och 
förutsättningar". Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar både det 
gemensamma och parternas ansvar. Kungälvs kommun ser ett behov av 
förtydligande vad det innebär i det gemensamma ansvaret samt parternas 
ansvar gällande förebyggande insatser för patienter inskrivna i kommunal 
hälso- och sjukvård. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har även de 
legitimerade professionerna i både region och kommun ett förebyggande 
ansvar. För att gynna en god samverkan i praktiken behövs tydlighet 
angående förebyggande habilitering och rehabilitering i avtalet och 
fördjupade dialoger kan förslagsvis ske på NOSAM-nivå. 

Överlag är parternas ansvar formulerade på ett sätt som öppnar upp för en 
del godtyckliga bedömningar. Beroende på hur kommunerna organiserar 
inskrivningsprocessen till den kommunala hemsjukvården kan det medföra 
olika bedömningar bland de 49 kommunerna. Ytterst kanske det medför en 
problematik för regionen om de 49 kommunerna gör olika bedömningar av 
vad till exempel ”utan större svårigheter” och ”över tid” innebär.  
"Över tid" är en svårtolkad formulering då det inte står att punkten ovan 
"utan större svårighet" samtidigt ska var uppfylld. Det behöver förtydligas 
att samtliga punkter ska uppfyllas och inte gälla var för sig.

Under regionens ansvar, står att: 
”Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, 
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter.” 
Kungälvs kommun upplever att det i praktiken finns tolkningsutrymme 
kring innebörd så som hur stödet ska ges, hur ofta och i vilka situationer 
kommunen kan hänvisa till avtalet för att få till stånd kunskapsöverföring. 

En tydlighet behövs att det är ordinatören inom regionen som har 
utbildning- och handledningsansvar samt att det handlar om när 
kommunen utför insatser som är komplexa eller inte vanligt förekommande 
på primärvårdsnivå. Patientsäkerheten ska vara vägledande i omfattning av 
Handledning och kunskapsöverföring.
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Under rubriken ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även:” 
framgår att kommunen ”När överenskommelse skett i enskilda fall utföra 
planerade och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet 
under kväll, helg och nattetid för patienter som normalt besöker Västra 
Götalandsregionens vårdcentraler”.  

Att erbjuda samarbete utifrån ovan skrivning ser Kungälvs kommun som en 
del i god samverkan mellan kommun och region och det stödjer ett arbete 
utifrån individens bästa. Det är bra att det framgår att det är möjligt efter 
överenskommelse mellan parterna. Dock är punkten otydlig vad gäller 
patientgrupp och definitionen av överenskommelse. Vilka patienter gäller 
det? Ska det vara en särskild skriftlig överenskommelse som parterna ska ta 
fram och vem kan i så fall teckna överenskommelsen?  Det bör även 
tydliggöras att det är en möjlighet och inte en skyldighet. 

Vad gäller punkten kring permission så avser den patienter på permission 
från sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Enligt Hälso- och 
sjukvårdsavtalets omfattning ovan, under rubriken ”A.8” ingår inte den 
patientgruppen i avtalets omfattning och inte i kommunens ansvarsområde 
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Om punkten ska kvarstå bör det 
förtydligas att det är i enskilda fall och inte ett krav. Ett förtydligande 
behövs också vad gäller ”dialog skett i samförstånd”.  Förfrågan ska 
inkomma via en vårdbegäran till den kommunala Hälso- och sjukvården 
och eventuellt behövs riskbedömningar.

Fortsättningsvis måste det även vara tydligt vilka hälso- och 
sjukvårdsinsatser i hemmet som avses. Hälso- och sjukvårdsinsatser som 
kommunen har befogenhet att utföra är de som ingår i definitionen av 
hemsjukvård, vilket enligt förarbetena bör ligga på primärvårdens vårdnivå. 
Om patienter på permission från slutenvård kräver insatser på en annan 
vårdnivå än den som kommunen har lagligt stöd för att utföra, kan inte 
kommunerna ta över ansvaret för insatserna. 

Kungälvs kommun föreslår att punkten kring permission formuleras på 
liknande sätt som ovanstående punkt:
När överenskommelse skett, i enskilda fall, utföra planerade och/eller 
förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet för patienter på 
permission då de inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar. En dialog ska ha skett i samförstånd och en vårdbegäran ska 
ha inkommit till den kommunala hälso- och sjukvården så att nödvändig 
informationsöverföring finns som stöd för de kommunala insatserna.

Under rubriken ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även:” 
framgår nedanstående punkter som Kungälvs kommun anser bör tas bort ur 
avtalet alternativt förtydligas. 

Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade och/eller 
förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under kväll, helg och 
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nattetid för patienter som normalt besöker Västra Götalandsregionens 
vårdcentraler.

Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 
förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna.

Innefattar överenskommelsen ett köp av kommunens resurser eller ska 
kommunen endast tillskriva sig ett ansvar för att i enskilda fall komma 
överens med regionen om att ta över kväll, helg och natt utan ersättning? 
Det bör förtydligas hur en sådan överenskommelse kan komma tillstånd och 
vilka som kan företräda parterna att ingå en sådan överenskommelse. Det 
bör även tydliggöras att det är en möjlighet och inte en skyldighet. ( 
fortsätter  på nästa sida)

Om det ska ske efter en ersättning måste det beaktas att kommunens 
tillhandahållande av tjänster till regionen måste vara förenlig med 
kommunallagen. Om en kommun på avtalsrättslig grund åtar sig en uppgift 
gäller reglerna i 2 kap. 1 § KL, som anger den kommunala kompetensens 
gränser. En förutsättning för att en kommun ska kunna sälja hemsjukvård 
till regionen är bl.a. att kommunen har personella resurser för ändamålet. 

Befogenheten i 14 kap. § HSL som kommunerna har, att bedriva 
hemsjukvård i ordinärt boende, torde inte medföra en vidgning av den 
kommunala kompetensen till att även omfatta tillhandahållandet av 
hemsjukvård på regionens uppdrag. Av förarbetena till kommunallagen 
framgår att bestämmelserna om kommunens frivilliga kompetens snarast 
torde avse särskilda situationer där kommunen själv gör bedömningen att 
det är mest ändamålsenligt att de erbjuder hemsjukvård, t.ex. i en sådan 
situation där den enskilde endast tillfälligt vistas i det egna hemmet. Att 
bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster som regionen är 
skyldig att tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses vara en sådan 
angelägenhet av allmänt intresse som en kommun har rätt att engagera sig i.

Vad gäller den andra punkten så avser den patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Enligt Hälso- och 
sjukvårdsavtalets omfattning ovan, under rubriken ”A.8” ingår inte den 
patientgruppen i avtalets omfattning. Om punkten ska kvarstå bör det 
förtydligas vad gäller ”dialog skett i samförstånd”. Precis som ovan bör det 
förtydligas hur en dialog kan ske och av vilka företrädare samt om avsikten 
är att ansvaret ska övergå till kommunen med eller utan ersättning. På 
samma sätt som ovan är det osäkert huruvida en kommun har befogenheten 
enligt kommunallagen att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna 
sälja tjänster som regionen är skyldig att tillhandahålla. 

Fortsättningsvis måste det även vara tydligt vilka hälso- och 
sjukvårdsinsatser i hemmet som avses. Hälso- och sjukvårdsinsatser som 
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kommunen har befogenhet att utföra är de som ingår i definitionen av 
hemsjukvård, vilket enligt förarbetena bör ligga på primärvårdens vårdnivå. 
Om patienter på permission från slutenvård kräver insatser på en annan 
vårdnivå än den som kommunen har lagligt stöd för att utföra, kan inte 
kommunerna ta över ansvaret för insatserna.

Synpunkter på avsnitten B.4-B.9

B.4 Informationsöverföring, planering och SIP
B.5 Rehabilitering och habilitering
B.6 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård
B.7 Vårdhygien
B.8 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
B.9 Förvaring och transport av avliden

Det tredje stycket under denna punkt handlar om SIP. SIP beskrivs i sin 
helhet i en annan del av avtalet. Detta avsnitt handlar mer om att förtydliga 
hur vi ska arbeta och att SIP är viktigt att använda.  Kungälvs kommun 
anser att stycket bör flyttas till A och en hänvisning kan ske från detta 
avsnitt i B4.

På samma grunder som angivits ovan så bör definitionen 
av överenskommelse förtydligas. Innefattar överenskommelsen ett köp av 
kommunens resurser eller ska kommunen endast tillskriva sig ett ansvar för 
att i enskilda fall komma överens med regionen om att ta över möjligheten 
att erbjuda kommunal hälso- och sjukvård för en patientgrupp som ingår i 
regionens ansvarsområde utan ersättning? Som redogjorts tidigare så måste 
kommunens tillhandahållande av tjänster till regionen vara förenlig med 
kommunallagen. Att utföra den typen av hälso- och sjukvård 
och/eller bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster 
som regionen är skyldig att tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses 
vara en sådan angelägenhet som en kommun har rätt att engagera sig i.

Synpunkter på avsnitten B.10-B.14

B.10 Läkemedel
B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i 
vardagsmiljö
B.12 Personligt förskrivna hjälpmedel
B.13 Personligt förskrivna läkemedelsnära produkter
B.14 Oreglerade medicintekniska produkter
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Synpunkter på avsnitten B.15-B.16

B.15 Tjänsteköp
B.16 Gemensamma utvecklingsområden

Utöver lagstiftningen kring offentlig upphandling så måste kommunens 
tillhandahållande av tjänster till regionen därutöver vara förenlig med 
kommunallagen. Om en kommun på avtalsrättslig grund åtar sig en uppgift 
gäller reglerna i 2 kap. 1 § KL, som anger den kommunala kompetensens 
gränser. En förutsättning för att en kommun ska kunna sälja hemsjukvård 
till regionen är bl.a. att kommunen har personella resurser för ändamålet. 
Befogenheten i 14 kap. § HSL som kommunerna har, att bedriva 
hemsjukvård i ordinärt boende, torde inte medföra en vidgning av den 
kommunala kompetensen till att även omfatta tillhandahållandet av 
hemsjukvård på regionens uppdrag. Av förarbetena till kommunallagen 
framgår att bestämmelserna om kommunens frivilliga kompetens snarast 
torde avse särskilda situationer där kommunen själv gör bedömningen att 
det är mest ändamålsenligt att de erbjuder hemsjukvård, t.ex. i en sådan 
situation där den enskilde endast tillfälligt vistas i det egna hemmet. 

Att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster (tjänsteköp) 
som regionen är skyldig att tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses 
vara en sådan angelägenhet av allmänt intresse som en kommun har rätt att 
engagera sig i. 

Det är således inte entydigt om det är förenligt med kommunallagen 
huruvida kommunerna kan ingå avtal om tjänsteköp. Därav är det positivt 
att avtalsförslaget lyfter att det i så fall får ske i lokala avtal, dock är det 
viktigt att parterna är ense om att det inte finns någon skyldighet att ingå 
något lokalt avtal om tjänsteköp. 

14.Övergripande synpunkter och övrigt för Del B

Länkar behövs till flertalet av rubrikerna för att skapa en tydlighet.



25 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 - KS2021/1855-2 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 : Bilaga svar på webbenkät om remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i 
kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland
Lämna remisssvar på Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- 
och sjukvård i Västra Götaland här.

Tänk på

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 
kan du lämna fälten tomma.

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser. 

Synpunkter på avsnitt 

4. Gemensamt ansvar

Synpunkter på avsnitt 

5. Parternas ansvar

Kungälvs kommun anser att det är bra att fast läkarkontakt tydliggörs i 
överenskommelsen.

Av 6 kap. 3 § patientlagen (2014:821) framgår det att patienten ska få 
möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården. Kungälvs 
kommun tolkar detta som att fast läkarkontakt ska finnas på 
primärvårdsnivå, vilket också bör tydliggöras i överenskommelsen. Utifrån 
att en fast läkarkontakt ska finnas i primärvården är formuleringen om fast 
läkarkontakt oavsett organisatorisk tillhörighet är inte möjlig.

Det behöver framgå att läkaren är en del i den kommunala hälso- 
och sjukvården. För att arbeta personcentrerat krävs ett team runt patienten 
där läkaren har en central roll. Skrivningen att läkaren ska ge medicinsk 
konsultation till kommunens legitimerade personal leder inte tankarna till 
ett teambaserat arbete runt patienten. Det är också viktigt att det framgår 
att läkaren avsätter tid efter patienternas behov. I dagsläget är det inte 
ovanligt att tiden är för kort och att kommunens sjuksköterskor får i 
uppdrag att prioritera.  

Under vårdcentralens särskilda ansvar bör det framgå att de vid behov ska 
kunna göra hembesök dygnet runt.  
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Kungälvs kommun anser att utifrån personcentrerad vård ska alla samverka 
runt och med patienten. Primärvården utgör BASen för den nära vården i 
VG. 

Kungälvs kommun anser att det bör tydliggöras i överenskommelsen att:
Läkaren på primärvårdsnivå är en del av teamet i den kommunala 
primärvården. 

Läkaren har ett medicinskt samordningsansvar (läkare-läkare) oavsett 
organisatorisk tillhörighet. Det framgår av Prop. 2019/20:164 s. 
83. att utgångspunkten bör vara att om en patient har en fast läkarkontakt i 
primärvården bör denne ansvara för samordning av de medicinska 
åtgärderna men att det i vissa fall kan vara lämpligare att 
samordningsansvaret i stället fullgörs av en fast vårdkontakt. Denna fasta 
vårdkontakt kan finnas någon annanstans inom hälso- och sjukvården än i 
primärvården, oavsett om primärvården på ett eller annat sätt också är 
delaktig i patientens vård. 

Kommunen ska arbeta med all specialistvård på samma sätt, vilket betyder 
att teamet (kommun-region) är på primärvårdsnivå. Det bör vara tydligare 
att fast läkarkontakt/fast vårdkontakt ska ingå i teamet kring de patienter 
som är inskrivna i den kommunala hälso-och sjukvården.  
Det medicinska samordningsansvaret mellan läkarna ska inte tillfalla 
kommunens fasta vårdkontakt. Kommunens fasta vårdkontakt har ett 
samordningsansvar för specifik omvårdnad och rehabilitering samt 
utförande av vård och behandling på primärvårdsnivå.
MAS kommun (medicinsk ansvarig sjuksköterska) och medicinsk ansvarig 
läkare (MAL) på vårdcentralen ska samverka.

Synpunkter på avsnitt 

Uppföljning

Det vore önskvärt med en mer ändamålsenlig uppföljning 
av läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård. Parterna har ett eget 
samt ett gemensamt uppföljningsansvar och det är av vikt att säkerställa 
kvalitet och efterlevnad av överenskommelsen. 

Kungälvs kommun önskar att gemensamma indikatorer för uppföljning tas 
fram. Läkarmedverkan är en resursfråga men också en tillgänglighetsfråga 
för den kommunalt finansierade hälso- och sjukvårdens patienter. 

Förslag på indikatorer är: tillgänglighet utifrån tid per patient, fast 
läkarkontakt, hembesök, brytpunktssamtal och läkemedelsgenomgång etc.

Övergripande synpunkter och övrigt
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Kungälvs kommun önskar ett tydliggörande under syfte. Syftet är att 
reglera samverkan utifrån parternas lagstadgade ansvar.  

Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen 
baseras på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar 
samverkansformerna och omfattningen mellan kommun och region. 
Kungälvs kommun föreslår att inledningen formuleras " som reglerar 
omfattning av och former för läkarmedverkan" så som det står i lagen. 

De patienter som avses i denna överenskommelse är personer med stora 
vård- och omsorgsbehov. För att de ska få sina behov tillgodosedda krävs en 
god samverkan mellan kommun och region. God tillgänglighet 
och tillräcklig tid är viktiga komponenter. Det vore önskvärt med 
en mer ändamålsenlig uppföljning av läkarmedverkan i kommunal hälso- 
och sjukvård.  
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Lämna remisssvar på Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård här.

Tänk på

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 
kan du lämna fälten tomma.

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser. 

Synpunkter på avsnitt 

4. Gemensamt ansvar och samverkan

Målsättning bör vara att patienter ska få vård på rätt vårdnivå. 

Kungälvs kommun anser att det gemensamma ansvaret regleras bäst i 
lagstiftning och anser därför punkten 4. Gemensamt ansvar bör följa 
formuleringarna som framgår av 1 kap. 2 § lag (2017:612) om samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, där lagens syfte har 
definierats. 

Förslagsvis bör ordet ”omgående” i meningen ” Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i Västra Götaland är överens om att den enskilde som inte 
längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut 
därifrån, på ett tryggt och säkert sätt” ersättas med ” så snart som möjligt”. 

Synpunkter på avsnitt 

5. Kommunens betalningsansvar

Synpunkter på avsnitt 

6. Uppföljning

Det är av vikt att säkerställa kvalitet och efterlevnad av överenskommelsen 
och varje part har ett eget samt ett gemensamt uppföljningsansvar. 

Kungälvs kommun föreslår en mer ändamålsenlig uppföljning av in och 
utskrivning som följer upp tryggheten för patienten så som exempelvis om 
fast vårdkontakt på vårdcentralen erbjudits samt om möjlighet till SIP 
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erbjudits. För detta krävs nya sätt att mäta som idag inte uppfylls av 
SAMSA.

Övergripande synpunkter och övrigt

Kungälvs kommun kan konstatera att den regionfinansierade primärvården 
inte är delaktiga i processen såsom lagstiftaren avsåg. Detta är ingen fråga 
enbart för VG, utan erfarenheten är nationell. Kungälvs kommun anser att 
det är en angelägen fråga att arbeta vidare med för att skapa en god och 
nära vård som blir trygg för patienterna.  



25 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 - KS2021/1855-2 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 : Bilaga svar på webbenkät om remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Del C, Överenskommelse Samverkan kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende
Lämna remisssvar på Överenskommelse Samverkan kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende här.

Tänk på

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 
kan du lämna fälten tomma.

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser. 

Synpunkter på avsnitt 

5. Gemensamt ansvar och samverkan

Kungälvs kommun anser att överenskommelsen enbart ska reglera 
SAMVERKAN mellan kommunens SOL och regionens HSV. Det som 
sedermera rör samverkan inom hälso- och sjukvård ska regleras i del B och 
därmed ska en hänvisning ske från del C till A+B. 

I del A bör en komplettering om att del C reglerar samverkan mellan SOL 
och regional HSL gällande psykiatri.

Ingången till psykiatrin kan idag vara svårbegriplig för kommunen och den 
bör jämställas i hälso- och sjukvårdsavtalet precis som det gjorts vid in och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. I del B bör det även vara 
omnämnt att psykiatri är en del av hälso- och sjukvården inom öppen och 
slutenvården och ett förtydligande bör ske om vårdcentralens ansvar kring 
psykiatrin.

Synpunkter på avsnitt 

6. Parternas ansvar

Parternas ansvar gör tydligt att i överenskommelsen är avsikten att reglera 
SAMARBETET med regionen för definierade målgrupper, inte hälso-och 
sjukvårdsinsatserna. Så regleringen av hälso-och sjukvårdsinsatserna i sig 
ska inte regleras av överenskommelsen.

Under rubriken ”Kommunens ansvar” sista punkten- ”medverka vid 
läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk” förefaller en svårighet 
att som kommun tolka innebörden av ”att medverka”. Kommunens 
verksamheter inom SOL och HSL ses som densamma och det blir otydligt 
vad som avses. Ska någon verksamhet vid kommunens socialtjänst eller 
kommunens hälso- och sjukvård medverka i behandlingen? Handlar det om 
att stötta brukaren/patienten utifrån ett uppdrag inom SOL eller dela 
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läkemedel utifrån ett uppdrag inom HSL? Kungälvs kommun anser därav 
att formuleringen är juridiskt omöjlig. 

Om individen själv ansvarar för sin medicinering kan stöd behövas, till 
exempel genom att skapa struktur och rutiner för hur och när medicinerna 
ska tas. Om en läkare har bedömt att en individ inte själv kan ta ansvar för 
sin medicinering planeras stödet gemensamt med kommunal hälso- och 
sjukvård och delegering krävs för läkemedelshantering, enligt vård och 
insatsprogrammet (rubriken följa läkemedelsbehandling). För en tydlighet i 
överenskommelsen önskar Kungälvs kommun att det framgår att det är 
socialtjänsten som i överenskommelsen avses att medverka vid 
opiatbehandling och att om behov av kommunal hälso- och sjukvård 
(kommunal primärvård) behövs ska en hänvisning ske till del B. Det ska 
också tydligt framgår vem/vilken verksamhet i kommunen som ska ta emot 
delegering av den regionala hälso- och sjukvården.

Under rubrik 6.4 avser psykiatrisk tvångsvård och är inte mer utvecklat än 
att kommunens ansvar är kommunal hälso- och sjukvårdsinsatser enligt 
HSL. Det är en förenkling i sin stora ambition som kan leda till 
motsättningar mellan huvudmän. Om stycket ska stå kar så behövs 
förtydligande om att vårdbegäran behövs för personer som har behov av 
kommunal primärvård i hemmet.

Synpunkter på avsnitt 

7. Uppföljning

Det är av vikt att säkerställa kvalitet och efterlevnad av överenskommelsen 
och varje part har ett eget samt ett gemensamt uppföljningsansvar. 

Kungälvs kommun föreslår en mer ändamålsenlig uppföljning 
av överenskommelsen så att den följs upp årligen och att indikatorer som 
följer intensionerna tas fram.

Övergripande synpunkter och övrigt

Avsnittet tydliggör att överenskommelsen reglerar vård och insatser brett, 
inte bara enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Överenskommelsen har en 
större ansats och blir därför " större än huvudavtalet". Psykiatrin är en del 
av hälso- och sjukvård och finns på två vårdnivåer primärvård och 
specialiserad (öppen- och slutenvård) och ska då följa samma struktur som i 
del A+B. Kopplingen mellan samtliga ÖK i del C och del A+B måste bli 
tydligare. I dagsläget står denna överenskommelse för sig själv gällande 
formuleringar och upplägg. 

Kungälvs kommun anser att överenskommelsen är välskriven och stämmer 
med nationella riktlinjer men tar inte höjd för de förändringar som lyfts i till 
exempel samsjuklighetsutredningen och texten harmoniserar inte med de 



25 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 - KS2021/1855-2 Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 : Bilaga svar på webbenkät om remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

övriga texterna i avtalet. Nya termer/begrepp så som ”riskbruk eller skadligt 
bruk” lyfts i tex samsjuklighetsutredningen vilket är något som bör beaktas i 
överenskommelsen.

Att överenskommelsen benämner kommunen ibland som kommunens 
socialtjänst och kommunens hälso- och sjukvård, och ibland enbart som 
kommunen, kan skapa förvirring. Kungälvs kommun önskar att det tydligt 
framgår i överenskommelsen vad/vilken del av kommunens verksamhet 
som avses alternativ är att som tidigare nämnts flytta all text som handlar 
om kommunens hälso- och sjukvård till del B samt göra hänvisningar till 
den. Det ska tydligt framgå att SIP är verktyget för samplanering samt att en 
vårdbegäran ska ske för de patienter som normalt sett inte ingår i 
kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-01
Sida 10 (17)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 106/2021

Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och 
tillhörande överenskommelser 2022-2026 (Dnr KS2021/1855)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har fått möjlighet att svara på en remiss om reviderat hälso-och 
sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Avtalet består av 
tre delar och fyra överenskommelser. Syftet med hälso-och sjukvårdsavtalet är att lägga 
grunden för en god och säker vård för de personer som har behov av hälso-och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen. Avtalet ska stärka och 
främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett 
tryggt och självständigt liv för den enskilde. I samverkan med andra närliggande kommuner 
har verksamheten tagit fram ett förslag på ändringar. Avtalet behöver främst bli tydligare när 
det gäller parternas ansvar och ekonomiska åtaganden. Förvaltningen får i uppdrag att lämna 
in Kungälvs kommuns svar på remiss enligt bilagan till ”svar på webbenkät om Hälso-och 
sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser” senast den 31 december 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och 
tillhörande överenskommelser 2022-2026
Bilaga Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
Bilaga svar på webbenkät om remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser

Förslag till kommunstyrelsen
Förvaltningen får i uppdrag lämna in Kungälvs kommuns svar på remiss enligt 
bilagan till ”svar på webbenkät om Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser” senast den 31 december 2021. 

__________

Expedieras till: 
Lena Arnfelt

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-01
Sida 10 (17)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 106/2021

Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och 
tillhörande överenskommelser 2022-2026 (Dnr KS2021/1855)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har fått möjlighet att svara på en remiss om reviderat hälso-och 
sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Avtalet består av 
tre delar och fyra överenskommelser. Syftet med hälso-och sjukvårdsavtalet är att lägga 
grunden för en god och säker vård för de personer som har behov av hälso-och 
sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen. Avtalet ska stärka och 
främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett 
tryggt och självständigt liv för den enskilde. I samverkan med andra närliggande kommuner 
har verksamheten tagit fram ett förslag på ändringar. Avtalet behöver främst bli tydligare när 
det gäller parternas ansvar och ekonomiska åtaganden. Förvaltningen får i uppdrag att lämna 
in Kungälvs kommuns svar på remiss enligt bilagan till ”svar på webbenkät om Hälso-och 
sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser” senast den 31 december 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss angående revidering av Hälso-och sjukvårdsavtal och 
tillhörande överenskommelser 2022-2026
Bilaga Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
Bilaga svar på webbenkät om remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser

Förslag till kommunstyrelsen
Förvaltningen får i uppdrag lämna in Kungälvs kommuns svar på remiss enligt 
bilagan till ”svar på webbenkät om Hälso-och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser” senast den 31 december 2021. 

__________

Expedieras till: 
Lena Arnfelt

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Lisa Dalqvist 

11/15/2021

Revidering av dokumenthanteringsplaner 2021 (Dnr KS2021/1909–1)
Sammanfattning

En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument som ger arkivmyndigheten, som i Kungälvs 
kommun är kommunstyrelsen, en överblick över sina allmänna handlingar och förbättrar 
allmänhetens möjlighet till insyn i kommunens verksamhet. Det finns fyra 
dokumenthanteringsplaner i Kungälvs kommun och de innefattar även arkivbeskrivning.

Varje år revideras planerna vilket föranleder ett kontinuerligt arbete med att se över 
förändringar i hur verksamheterna ska hantera sina handlingar. 

Dokumenthanteringsplanerna med arkivbeskrivning föreslås att antas på nytt i sina 
nuvarande versioner.

Juridisk bedömning 

Dokumenthanteringsplanen och arkivbeskrivningen är upprättade i enlighet med 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Arkivlagen (1990:782) och Kungälvs kommuns 
Arkivreglemente.

Bakgrund

Ärendet har initierats av kommunkansliet. Varje år revideras dokumenthanteringsplanerna 
vilket föranleder ett kontinuerligt arbete med att se över förändringar i hur verksamheterna 
skall hantera sina handlingar. Revideringsarbetets omfattning varierar då från år till år. 

Dokumenthanteringsplanerna varar under ett verksamhetsår från 1 januari till 31 december. 

Inga större förändringar har framkommit under 2021 som inte kan avvakta från att revideras 
i dokumenthanteringsplanerna under 2022, på grund av det föreslås att 
dokumenthanteringsplanerna på nytt antas i sina nuvarande versioner.   

Det finns fyra dokumenthanteringsplaner med arkivbeskrivning i kommunen.

- Dokumenthanteringsplan för sektor Trygghet och stöd
- Dokumenthanteringsplan för sektor Samhälle och utveckling
- Dokumenthanteringsplan för sektor Bildning och lärande
- Dokumenthanteringsplan för Kommunkansli, Hr-enheten och Ekonomienheten

Verksamhetens bedömning

Planerna revideras varje år för att de på ett korrekt sätt ska kunna återspegla verksamheternas 
processer, och samtidigt utgöra ett fullgott stöd för verksamheterna och arkivmyndigheten. 
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Justeringar som har gjorts under tidigare år är exempelvis förändringar av vilken enhet som 
har hand om vilka processer, hur dokument förvaras, samt ändrade gallringsfrister. Även 
rent formaliamässiga ändringar görs i den mån det behövs. 

Verksamheten gör bedömningen att dokumenthanteringsplanerna kan antas på nytt i sina 
nuvarande versioner trots att revideringsarbete ej har genomförts.  
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Uppdaterade dokumenthanteringsplaner gör att kommunens hantering av dokument säkras 
och ger förutsättning för verksamheterna att hantera sina handlingar korrekt. 
Revideringsarbetet genomförs för att kontinuerligt hålla dokumenthanteringsplanerna 
aktuella, och har därför en koppling till kommunstyrelsens resultatmål om att kommunens 
verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa 
kommuner.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Uppdateringarna i dokumenthanteringsplanerna har ingen koppling till något mål i Agenda 
2030.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Dokumenthanteringsplanerna har en nära förankring i kommunens arkivreglemente, i vilket 
det framgår att arkivansvariga ansvarar för att myndighetens dokumenthanteringsplan, 
arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas och hålls uppdaterade.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Uppdateringarna i dokumenthanteringsplanerna verkar för att de rättigheter som 
medborgare har i och med handlingsoffentligheten säkerställs.

Ekonomisk bedömning
Uppdateringarna i dokumenthanteringsplanen har ingen ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

Dokumenthanteringsplan för sektor Trygghet och stöd, 
Dokumenthanteringsplan för sektor Samhälle och utveckling,
Dokumenthanteringsplan för sektor Bildning och lärande,
och dokumenthanteringsplan för Kommunkansli, Hr-enheten och Ekonomienheten
antas på nytt i sina nuvarande versioner.

Lisa Dalqvist
Kommunarkivarie
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Expedieras till: 

För kännedom till:



27 Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård - KS2021/1923-2 Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård : Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård

Tjänsteskrivelse

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

1(4) 

Handläggarens namn
Johanna Rydberg 

12/1/2021

Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
(Dnr KS2021/1923-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har fått möjlighet att svara på remiss om Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård. Färdplanen beskriver prioriterade områden för Västra 
Götalandsregionen och länets 49 kommuner för att ställa om till en god och nära vård som 
främjar folkhälsan och utvecklar vård och omsorg utifrån den enskildes behov. 
Verksamheten bedömer att det är positivt med en länsgemensam färdplan, men har 
synpunkter på skrivningarna om fast vårdkontakt och läkarkontakt samt utveckling av 
mobil vård.  Det behöver även förtydligas att kommunen inte är ensam huvudman för 
”basverksamheten” i mobil närvård. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
tjänsteskrivelsen fastställs som kommunens svar på remiss Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård.

Juridisk bedömning 
Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och sjukvård. Av
hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård som överfördes till kommunen
och som kommunen gavs möjlighet att bedriva. Kommunens ansvar omfattar enligt 12
kap. 1 § HSL, hälso- och sjukvård för dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan
boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre)
eller 5 kap. 7 § tredje stycket SoL, (bostad med särskild service för personer med
funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem som genom beslut av
kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL, dvs.
enskild verksamhet som motsvarar de boenden som nämns i 5 kap. SoL. Till kommunens
ansvar hör också att erbjuda en god hälso- och sjukvård i samband med dagverksamhet 
enligt
3 kap. 6 § SoL.

Kommunerna kan även bedriva hälso- och sjukvård i den enskildes ordinära bostad. För
denna hälso- och sjukvård, som vanligtvis benämns hemsjukvård, är regionen den 
huvudmannen som är primärt ansvarig. Regionen kan dock träffa avtal med en kommun 
inom regionen om att överlåta skyldigheten att erbjuda hemsjukvård (14 kap. 1 § HSL). 
Följden av ett sådant avtal blir att kommunen, och inte längre regionen, bär ansvar för den 
hemsjukvård som omfattas av avtalet.



27 Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård - KS2021/1923-2 Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård : Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård

2(4)

Hemsjukvården i ordinärt boende begränsas till att omfatta ”den del av primärvården som
utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i det vanliga bostadsbeståndet” (prop. 1990/91:14 
s.
60, prop. 2005/06:115 s. 179). Att platsen där hemsjukvård bedrivs är den enskildes hem i 
det
vanliga bostadsbeståndet har förtydligats i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den
1 april 2017 genom tillägget ”ordinärt boende” (prop. 2016/17:43 s. 114). Av förarbetena
framgår vidare att hemsjukvården är avsedd för personer som behöver långvariga insatser 
från
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Med en sådan tolkning ingår till exempel inte
hembesök vid akut sjukdom i begreppet hemsjukvård.

Hemsjukvård liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård är, enligt HSL:s förarbeten, en del
av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera vilken hälso- och sjukvård en
kommun har befogenhet att bedriva kan därför definitionen av primärvård vara. Primärvård
definieras i 2 kap. 6 § och 13 a kap. HSL.

Bakgrund

Kungälvs kommun har fått möjlighet att svara på remiss om Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård. Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som 
ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen 
innehåller prioriterade områden som regionen och länets 49 kommuner ska fokusera på. 
Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten 
i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Syftet med en 
omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och utveckla 
vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Omställningen ska också bidra 
till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen. 

Färdplanen ska ge svar på följande frågor:
1. Vad blir bäst för brukaren/patienten?
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-
/invånarperspektiv?
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Förvaltningen har samverkat med andra närliggande kommuner som med olika kompetenser 
och befattningar bidraget till ett remissvar. 

Verksamhetens bedömning
Verksamhetens bedömning är att det positivt med en länsgemensam färdplan.
En del skrivningar i färdplanen kan däremot medföra en förskjutning av arbetsuppgifter och 
ansvar vilket troligtvis medför kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för 
kommunen.

9.3.1Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
I förslaget till remissvar betonas det att den fasta vårdkontakten inom den kommunala 
hälso- och sjukvården har ansvar för att samordna de kommunala hälso- och 
sjukvårdsinsatserna. Den fasta läkarkontakten alternativt vårdkontakten inom den regionala 
primärvården har ett ansvar för att samordna de hälso- och sjukvårdsinsatser som regionen 
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har ansvaret för. Verksamheten bedömer att det behöver förtydligas i färdplanen att den nära 
vården ska bedrivas samordnat och patientsäkert. Teamet runt de patienter som är inskrivna 
i den kommunala hälso- och sjukvården har både regionen och kommunen som huvudman. 
Tillsammans bildar professionerna en grupp som ansvarar för att ge en god och säker hälso- 
och sjukvård på primärvårsnivå till målgruppen 

9.6 Utveckling av mobila vård/team över organisationsgränser

I förslaget till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård ges beskrivningen av
mobil närvård, ”Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och 
dygnet
runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare”. 
Verksamheten bedömer att det behöver förtydligas att kommunen inte är ensam huvudman 
för ”basverksamheten” i mobil närvård. 

Av förarbetena till kap. 13 a HSL avseende primärvårdens grunduppdrag framgår det att
regeringen har bedömt att primärvården ska utgöra navet i hälso- och sjukvårdssystemet. En
nära vård kan till exempel ges i form av mobila team, genom vård i hemmet, digitalt eller på 
en
traditionell hälso- eller vårdcentral - allt utifrån patientens behov. Ett nationellt utformat
grunduppdrag för primärvården utgör ett viktigt steg i omställningen till en mer nära vård
med fokus på primärvården. Det talar emot att kommunen som enskild huvudman
ensam kan stå för ”basverksamheten” om definitionen av ”basverksamheten” inte förtydligas.
Teamet runt de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården har både
region och kommun som huvudman. Tillsammans bildar professionerna ett team som
ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård på primärvårsnivå till målgruppen.
Det är alltså inte möjligt att bryta ut en del av teamet för att utgöra en ”basverksamhet”.

Den kommunala hälso- och sjukvården är en del av primärvården. Vårdnivån är densamma
oavsett tidpunkt på dygnet och det måste därför vara tydligt i färdplanen att ”dygnet runt 
funktionen” som kommunen ska svara för inte kan inkludera hälso- och sjukvårdsinsatser på 
en annan vårdnivå än primärvård. Det uppfattas således som missvisande när färdplanen 
formulerats med att enbart kommunen ska stå för dygnet runt-funktionen då det kan tolkas 
som att kommunen får ett ansvar för all vård, oavsett vårdnivå, efter vissa tidpunkter.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer två om ”En trygg 
omsorg med valmöjligheter genom hela livet”. Färdplanen beskriver hur kommunerna och 
regionerna ska kunna stå för en trygg omsorg med en god och nära vård som främjar 
folkhälsan och utvecklar vård och omsorgen utifrån den enskildes behov. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till målet ”Hälsa och välbefinnande” i Agenda 2030 och delmål 3.8 
”Tillgänglig sjukvård för alla”. Av delmålet framgår vikten av en allmän och grundläggande 
hälso-och sjukvård för alla. Det ligger i linje med syftet med färdplanen om en god och säker 
vård för alla personer som har behov av hälso-och sjukvårdsinsatser från både kommunen 
och Västra Götalandsregionen. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att 
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främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den 
enskildes behov. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bedömning av hälso- och sjukvårdsavtalet ska ske utifrån program Social hållbarhet – ökat 
innanförskap (Dnr KS2019/0202) samt underliggande social översiktsplan, äldreplan, 
funktionshinderplan samt plan trygg i Kungälv. Revideringarna av hälso-och sjukvårdsavtalet 
ligger i linje med dessa styrdokument eftersom det skapar bättre förutsättningar för en god 
jämlik och jämställd hälsa i hela Kungälvs kommun samtidigt som det ger bättre 
förutsättningar för samordnande insatser för olika grupper i samhället, exempelvis, barn, 
unga och äldre.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Verksamhetens 
förslag till remissvar belyser vikten av att den nära vården ska bedrivas samordnat och 
patientsäkert. Teamet runt de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och 
sjukvården har både region och kommun som huvudman. Tillsammans bildar 
professionerna en grupp som ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård på 
primärvårsnivå till målgruppen.

Ekonomisk bedömning
I Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård återfinnes en beskrivning av
mobilnärvård. Färdplanens nuvarande beskrivning innebär troligtvis betydande
kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för kommunen.

Förslag till beslut
Tjänsteskrivelsen KS2021/1923 fastställs som Kungälvs kommuns svar på remiss Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård.

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef Kommundirektör

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 

hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 

förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 
öka tilliten mellan huvudmännen.  

Färdplanen den länsgemensamma utvecklingsstrategin är en övergripande 
strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och 
nära vård behöver öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och 
kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Vi har i färdplanen valt att använda begreppet den enskilde; med det menar vi 
individ, patient, brukaren, eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. Den nära 
vården har primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och 
sjukvård) som bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade vård. 
Delar av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad 
öppenvård, ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga 
myndigheter blir del av den nära vården. Källa: SKR 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att hälso- och 
sjukvården i kommun- och regionsektorn inte kommer att kunna anställa 
personal i den utsträckning som det demografiska behovet medför. Det 
innebär att alla måste utveckla effektivare arbetssätt, verksamheten måste bli 
mer teknik- och digitaliseringsintensiv och samverkan mellan vårdgivare 
måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Vårdanalys har tidigare uppskattat att cirka en miljon människor i Sverige 
behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt förmåga att 
själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men vården och 
omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med sådana 
komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har bidragit till 
att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den enskilde kan 
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behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp med sina 
problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område. (Vårdanalys) 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider och öka produktiviteten inom hälso- och 
sjukvården ställer stora krav på resursfördelningen. Arbetet måste vara 
långsiktigt. En resursöverföring från sjukhusvård till primärvård handlar inte 
enbart om ekonomi. Det handlar även om en succesiv överföring eller att 
tillgängliggöra resurser och kompetenser för såväl vårdverksamhet som 
utbildning via nya arbetssätt och tekniska lösningar. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med personella och en löpande beskrivning av resurssättningen 
för att möjliggöra en transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 
öka tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
mot; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, 
skolverksamheterna, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv.  

En god och nära vård (SKR:s målbild) 

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet 
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8 Prioriterade målgrupper  
Prioriterade målgrupper i den nära vården är personer som behöver insatser 
från både region och kommun:  

• Barn och unga 
• Äldre 
• Personer med psykisk funktionsnedsättning samt missbruk och 

beroende  

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå den övergripande målbilden för god och nära vård behöver stöd, 
vård och omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära 
vård behöver ske i tätt samspel mellan huvudmännen som har ansvar för 
samma invånare.  

De sex förändrade arbetssätten är: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Ökad tillit mellan huvudmännen – stärk samverkanskulturen  
3. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
4. Utveckla personcentrerad arbetssätt 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila vård/team över organisationsgränser 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  
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9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället i 
stort. Minskade hälsoklyftor och bättre möjligheter till utbildning för barn, unga 
och vuxna är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland. 
Tidiga insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara 
grundskolan och gymnasiet betyder mycket för deras välmående och möjlighet 
till framtida försörjning och god hälsa där elevhälsan har en viktig roll.  

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också viktigt för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Arbetet behöver få en högre 
prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården och inom den 
kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Respektive huvudman bör synliggöra de insatser som görs, gemensamma 
aktiviteter för att öka tillgängligheten av hälsofrämjande insatser för 
prioriterade målgrupper ska tas fram. 

9.2 Ökad tillit och stark samverkan mellan 
huvudmännen   

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan bör tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan med tillit som grund. I detta 
arbete krävs att struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande 
dokument speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  
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• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande  
• Digitalt bemötande 

9.3 Stärk kontinuitetsvården och samordningen 
mellan huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister medför 
det att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. Genom 
kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som skapar tillit 
och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god och säker 
vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla åldrar. 

9.3.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.3.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör en viktig informationskälla till 
anhöriga, närstående, arbetslaget och andra professioner inom vården och 
omsorgen. 

9.3.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för 
samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och 
planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer. Alla ska ha 
möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- 
och sjukvård, socialtjänst och skola och elevhälsa ställs det stora krav på 
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samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad 
patientsäkerhet och tidsvinster. 

Inom ramen för arbetet med den länsgemensamma utvecklingsstrategin ska 
den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast vårdkontakt samt 
fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 

9.3.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt görs i första hand vid planering inom regionen och en SIP 
genomförs när det krävs samverkan mellan region och kommun. 

9.4 Utveckla Personcentrerat arbetssätt 
I vården pågår en förändring i riktning mot ökad personcentrerat arbetsätt. 
Inriktningen syftar till att se en person med unika behov, erfarenheter och 
mänskliga resurser. En patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett 
tillstånd eller en diagnos. Stöd, vård och omsorgsinsatser ska planeras i 
samförstånd med den enskilde med ohälsa samt att vård och 
omsorgsrelationen ska bygga på partnerskap med den enskilde. 

I beskrivningar av personcentrerad vård betonas att personer med någon form 
av ohälsa, risk för ohälsa eller funktionshinder inte främst bör betraktas 
utifrån ohälsotillståndet eller funktionshindret utan istället att i högre grad 
fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara 
människa och i behov av vård och omsorg. 

Stöd, vård och omsorgsinsatser innebär därför ett partnerskap mellan den 
enskilde/anhöriga/närstående och professionella verksamhetsföreträdare och 
utgångspunkten är den enskildes berättelse om sin sjukdom. Med den som 
utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där båda parter är 
delaktiga i processen med mål och strategier för genomförande och 
uppföljning på kort och lång sikt. Delaktighet är en grundläggande aspekt i 
personcentrerat arbetsätt och innebär bland annat att det finns utrymme för 
den enskilde att uttrycka frågor och eventuell oro. En person kan vara delaktig 
i vårdprocessen och beslut i olika hög grad och som professionell är det viktigt 
att i kommunikationsprocessen vara lyhörd för varje persons preferenser. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila vård/team över 
organisationsgränser  

Att utveckla mobila lösningar som ersättning för akut och inneliggande vård 
samt utvecklingen av öppenvården generellt är en del av utvecklingen mot en 
mer god och nära vård. 

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet 
runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och 
hemsjukvårdsläkare. Vården ges i hemmet och utgår alltid från den enskildes 
behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre 
utnyttjande av gemensamma resurser samt minska behov av slutenvård. 
Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning 
mellan kommun, vårdcentraler och sjukhus. 

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd kan 
digitaliseringen bidra till att öka tillgängligheten och patientsäkerheten. 

Digitaliseringen kan skapa bättre förutsättningar för den enskilde att få 
tillgång till information och vara delaktiga. Samtidigt ökar behovet av att ta 
hänsyn till bedömningar av risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till 
personlig integritet. Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd 
kan information presenteras och överföras på ett säkrare och effektivare sätt 
och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. Därmed kan personal 
inom stöd, vård och omsorg, oberoende av geografiska, organisatoriska eller 
tekniska gränser, planera och utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling behövs i länet.  

10.2 Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som syftar till att skapa 
en modern vårdinformationsmiljö i Västra Götaland. FVM består av ett antal 
projekt och uppdrag som alla arbetar med att förbereda införandet av 
vårdinformationssystemet Millennium under 2022–2023. Systemet innehåller 
bland annat journaldokumentation och en gemensam läkemedelslista för varje 
patient. För att hälso-och sjukvården ska få så stor nytta som möjligt av det 
nya IT-stödet krävs gemensamma processer och arbetssätt över 
organisatoriska gränser. 

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom kommunal och regionalt finansierad primärvård. 
Det gäller alla personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt 
struktureras så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. Arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) och digital teknik kommer att utveckla sättet som kunskap görs 
tillgängligt och inhämtning av data för uppföljning. 
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Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och analysera resultat som sedan 
omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Kunskaps- och beslutsstöd behöver vara integrerade i de system som används 
i vårdens vardag.  Vårdnära administrativa stöd ska vara ändamålsenliga och 
användarvänliga för att komma till nytta. Nya former för kunskapsutveckling 
som stödjer en god och säker, tillgänglig och effektiv vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Medarbetarens och patiens/brukare/elevens medverkan i 
utvecklingen av god och nära vård är en förutsättning för att utveckla 
innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  

Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån målgrupp och behov.  
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11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom 
social- och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi till genomförande 

Den länsgemensamma utvecklingsstrategin är ett dokument som anger 
inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för alla berörda aktörer 
och målgrupper. Till den länsgemensamma utvecklingsstrategin kopplas 
handlingsplaner fram utifrån målgrupp med gemensamt framtagna 
aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 

Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 
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Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

 

13 Uppföljning och analys  
Utifrån den länsgemensamma utvecklingsstrategin ska förslag till 
partsgemensam analys och uppföljning tas fram. Målsättningen att kunna 
följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer. Ett gemensamt avvikelsesystem finns nu etablerad 
(MedControl) och dessa analyser blir en viktig del av uppföljningen av 
utvecklingen mot en god och nära vård. 

Förslag till indikatorer och process för gemensam analys kompletteras under 
2021 
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 107/2021

Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
(Dnr KS2021/1923)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har fått möjlighet att svara på remiss om Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård. Färdplanen beskriver prioriterade områden för Västra 
Götalandsregionen och länets 49 kommuner för att ställa om till en god och nära vård som 
främjar folkhälsan och utvecklar vård och omsorg utifrån den enskildes behov. 
Verksamheten bedömer att det är positivt med en länsgemensam färdplan, men har 
synpunkter på skrivningarna om fast vårdkontakt och läkarkontakt samt utveckling av 
mobil vård.  Det behöver även förtydligas att kommunen inte är ensam huvudman för 
”basverksamheten” i mobil närvård. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
tjänsteskrivelsen fastställs som kommunens svar på remiss Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
Bilaga Remissversion, Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård

Förslag till kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelsen KS2021/1923 fastställs som Kungälvs kommuns svar på remiss 
Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.

__________

Expedieras till: 
Lena Arnfelt 

För kännedom till:
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§ 107/2021

Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
(Dnr KS2021/1923)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har fått möjlighet att svara på remiss om Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård. Färdplanen beskriver prioriterade områden för Västra 
Götalandsregionen och länets 49 kommuner för att ställa om till en god och nära vård som 
främjar folkhälsan och utvecklar vård och omsorg utifrån den enskildes behov. 
Verksamheten bedömer att det är positivt med en länsgemensam färdplan, men har 
synpunkter på skrivningarna om fast vårdkontakt och läkarkontakt samt utveckling av 
mobil vård.  Det behöver även förtydligas att kommunen inte är ensam huvudman för 
”basverksamheten” i mobil närvård. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
tjänsteskrivelsen fastställs som kommunens svar på remiss Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
Bilaga Remissversion, Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård

Förslag till kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelsen KS2021/1923 fastställs som Kungälvs kommuns svar på remiss 
Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.

__________

Expedieras till: 
Lena Arnfelt 

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Lena Arnfelt 

12/1/2021

Svar på uppdrag om parboende inom LSS (Dnr KS2021/1549-2)
Sammanfattning
Förvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen utrett möjligheterna att skapa flexibla 
boendeplatser inom nuvarande lagstiftning som tillgodoser individens behov av stöd i 
kombination med att vara sammanboende. Utredningsuppdraget har sin utgångspunkt i 
grundläggande planering och inom gällande budgetramar KS2020/1391.

I bostäder med särskild service enligt LSS finns möjlighet för parboende i samtliga 
servicebostäder. I gruppbostäder enligt LSS är möjligheten till sammanboende begränsad då 
en gruppbostad maximalt får inrymma 6 personer. I gruppbostäder enligt LSS är det mycket 
ovanligt att frågan om parboende kommer upp. Där ett par båda två har beslut om 
gruppbostad med särskild service enligt LSS finns det möjlighet att de erbjuds var sin 
lägenhet i samma gruppbostad. 

Sektorns uppfattning är att önskan om parboende inom LSS inte varit ett problem att 
tillgodose då efterfrågan varit mycket liten och i de fall det varit aktuellt gått att lösa. Utifrån 
hyreslagstiftningen finns inget hinder att en person utan funktionsvariation bor tillsammans 
med sin partner i bostad med särskild service men krockar med att Bostad med särskild 
service är ett bistånd. Om personen med bistånd avlider blir frågan hur personens partner 
ska lösa sitt boende. Om ett par sammanbor i en lägenhet i en gruppbostad och det finns 
begränsning på antal boende till sex, kan det i teorin innebär att en lägenhet står tom. Detta 
är exempel på frågor som ytterligare bör belysas och därmed föreslår förvaltningen 
kommunstyrelsen att:

Förslag till Kommunstyrelsen: 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinje för parboende för personer i bostäder med 
särskild service samt gruppbostäder enligt LSS.

Juridisk bedömning 
Några juridiska hinder mot att parboende erbjuds inom LSS-boenden finns inte. Det är 
snarare i linje med vad kommunen bör göra för att personerna ska uppnå goda 
levnadsvillkor och kunna leva som andra.

I Socialstyrelsen handbok "Bostad med särskild service för vuxna med LSS" (2018) framgår 
det att det inte finns några hyresrättsliga hinder mot att ha sin sambo boende i LSS-bostad. 
De hänvisar också till Art. 23 i konventionen om rättigheter för personer med 
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funktionsnedsättning, där det står beskrivet att funktionsnedsatta har rätt till familjeliv 
innebärande rätt till en sambo. 

I ärendet har samråd med kommunens jurist skett.

Bakgrund
Förvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen utrett möjligheterna att skapa flexibla 
boendeplatser inom nuvarande lagstiftning som tillgodoser individens behov av stöd i 
kombination med att vara sammanboende. Utredningsuppdraget har sin utgångspunkt i 
grundläggande planering och inom gällande budgetramar.

Parboendegarantin för äldre där minst en person har behov av särskilt boende, enligt 
socialtjänstlagen, är införd i kommunen. Sektor Trygghet och stöd har beviljat alla 
ansökningar inom äldreomsorgen från personer som önskat parboende. Samtliga par har 
beviljats boende inom tre månader. Det är dock inte alla som önskar boende i samma 
lägenhet, det förekommer att par önskar bo i varsin lägenhet på samma enhet. Även detta 
önskemål har beviljats.

I bostäder med särskild service enligt LSS finns möjlighet för parboende i samtliga 
servicebostäder. Om bostaden är för liten för att kunna bo tillsammans försöker sektorn ge 
paret möjlighet att byta till större lägenhet. I gruppbostäder enligt LSS är möjligheten till 
sammanboende begränsad då en gruppbostad maximalt får inrymma 6 personer, baserat på 
praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (RÅ 2000 ref 42). I gruppbostäder enligt LSS är 
det mycket ovanligt att frågan om parboende kommer upp. Där ett par båda två har beslut 
om gruppbostad med särskild service enligt LSS finns det möjlighet att de erbjuds var sin 
lägenhet i samma gruppbostad.

Verksamhetens bedömning
Sektorns uppfattning är att önskan om parboende inom LSS inte varit ett problem att 
tillgodose då efterfrågan varit mycket liten och i de fall det varit aktuellt gått att lösa.

Sektor Trygghet och stöd utgår från LSS rättighetslagstiftning och målsättningen att 
möjliggöra för personer med funktionsvariationer att leva som andra vilket innefattar 
möjligheten att bo tillsammans med sin partner. Detta framgår även i 5 kapitlet 7 
§ Socialtjänstlagen att Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i 
samhällets gemenskap och att leva som andra. 

Utifrån hyreslagstiftningen finns inget hinder att en person utan funktionsvariation bor 
tillsammans med sin partner i bostad med särskild service men krockar med att Bostad med 
särskild service är ett bistånd. Om personen med bistånd avlider blir frågan hur personens 
partner ska lösa sitt boende. Om ett par sammanbor i en lägenhet i en gruppbostad och det 
finns begränsning på antal boende till sex, kan det i teorin innebär att en lägenhet står tom. 
Detta är ex. på frågor som bör ytterligare belysas och behov finns att ta fram en riktlinje i 
frågan gällande parboende inom LSS.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges strategiska mål:

En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet 
samt kommunstyrelsens resultatmål:
Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
Skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den 
långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet bidrar till att uppnå följande mål i Agenda 2020
Mål 3 God hälsa och välbefinnande
10 Minskad ojämlikhet

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Styrdokumenten Program Social hållbarhet – ökat innanförskap samt Funktionshinderplan 
2021-2023 är vägledande i arbetet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En riktlinje gällande parboende inom LSS klargör förutsättningarna och möjligheterna till 
boende för målgruppen.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ytterligare kostnader i förvaltningen.

Förslag till kommunstyrelsen 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinje för parboende för personer i bostäder med 
särskild service samt gruppbostäder enligt LSS.

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
Sektorchef Trygghet och stöd kommundirektör

Expedieras till: 

För kännedom till:
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 98/2021

Svar på uppdrag om parboende inom LSS (Dnr KS2021/1549)
Sammanfattning
Förvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen utrett möjligheterna att skapa flexibla 
boendeplatser inom nuvarande lagstiftning som tillgodoser individens behov av stöd i 
kombination med att vara sammanboende. Utredningsuppdraget har sin utgångspunkt i 
grundläggande planering och inom gällande budgetramar KS2020/1391.

I bostäder med särskild service enligt LSS finns möjlighet för parboende i samtliga 
servicebostäder. I gruppbostäder enligt LSS är möjligheten till sammanboende begränsad då 
en gruppbostad maximalt får inrymma 6 personer. I gruppbostäder enligt LSS är det mycket 
ovanligt att frågan om parboende kommer upp. Där ett par båda två har beslut om 
gruppbostad med särskild service enligt LSS finns det möjlighet att de erbjuds var sin 
lägenhet i samma gruppbostad. 

Sektorns uppfattning är att önskan om parboende inom LSS inte varit ett problem att 
tillgodose då efterfrågan varit mycket liten och i de fall det varit aktuellt gått att lösa. Utifrån 
hyreslagstiftningen finns inget hinder att en person utan funktionsvariation bor tillsammans 
med sin partner i bostad med särskild service men krockar med att Bostad med särskild 
service är ett bistånd. Om personen med bistånd avlider blir frågan hur personens partner 
ska lösa sitt boende. Om ett par sammanbor i en lägenhet i en gruppbostad och det finns 
begränsning på antal boende till sex, kan det i teorin innebär att en lägenhet står tom. Detta 
är exempel på frågor som ytterligare bör belysas och därmed föreslår förvaltningen 
kommunstyrelsen att:

Förslag till Kommunstyrelsen: 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinje för parboende för personer i bostäder med 
särskild service samt gruppbostäder enligt LSS.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag om parboende inom LSS

Förslag till kommunstyrelsen 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinje för parboende för personer i 
bostäder med särskild service samt gruppbostäder enligt LSS.

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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§ 98/2021

Svar på uppdrag om parboende inom LSS (Dnr KS2021/1549)
Sammanfattning
Förvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen utrett möjligheterna att skapa flexibla 
boendeplatser inom nuvarande lagstiftning som tillgodoser individens behov av stöd i 
kombination med att vara sammanboende. Utredningsuppdraget har sin utgångspunkt i 
grundläggande planering och inom gällande budgetramar KS2020/1391.

I bostäder med särskild service enligt LSS finns möjlighet för parboende i samtliga 
servicebostäder. I gruppbostäder enligt LSS är möjligheten till sammanboende begränsad då 
en gruppbostad maximalt får inrymma 6 personer. I gruppbostäder enligt LSS är det mycket 
ovanligt att frågan om parboende kommer upp. Där ett par båda två har beslut om 
gruppbostad med särskild service enligt LSS finns det möjlighet att de erbjuds var sin 
lägenhet i samma gruppbostad. 

Sektorns uppfattning är att önskan om parboende inom LSS inte varit ett problem att 
tillgodose då efterfrågan varit mycket liten och i de fall det varit aktuellt gått att lösa. Utifrån 
hyreslagstiftningen finns inget hinder att en person utan funktionsvariation bor tillsammans 
med sin partner i bostad med särskild service men krockar med att Bostad med särskild 
service är ett bistånd. Om personen med bistånd avlider blir frågan hur personens partner 
ska lösa sitt boende. Om ett par sammanbor i en lägenhet i en gruppbostad och det finns 
begränsning på antal boende till sex, kan det i teorin innebär att en lägenhet står tom. Detta 
är exempel på frågor som ytterligare bör belysas och därmed föreslår förvaltningen 
kommunstyrelsen att:

Förslag till Kommunstyrelsen: 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinje för parboende för personer i bostäder med 
särskild service samt gruppbostäder enligt LSS.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag om parboende inom LSS

Förslag till kommunstyrelsen 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinje för parboende för personer i 
bostäder med särskild service samt gruppbostäder enligt LSS.

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:



28 Förslag om parboende - KS2021/1549-3 Protokollsutdrag - Svar på uppdrag om parboende inom LSS - Utskottet för Trygghet och stöd : Protokollsutdrag - Svar på uppdrag om parboende inom LSS - Utskottet för Trygghet och stöd

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-11-03
Sida 16 (16)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign
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Handläggarens namn
Johan Hellborg

2021-11-17

Beslut om samråd Tippen 1 m.fl. (Dnr KS2020/0823-12)
Sammanfattning

Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv 
Energi ska kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme, samt ge ett 
ekonomiskt överskott till kommunen. Planen syftar vidare till att bekräfta och möjliggöra 
viss utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på platsen. I planområdet ingår också 
den befintliga nedlagda deponin för att säkerställa att dess skydd regleras i detaljplan samt 
möjliggöra solenergianläggning ovan deponin. Detaljplanen ska dessutom säkerställa 
hantering av dagvatten och skyfall, liksom risker för översvämning, buller och andra 
störningar.

Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande och 
miljökonsekvensbeskrivning kommer att göras i enlighet med ”undersökning av betydande 
miljöpåverkan”.

Juridisk bedömning
Detaljplanen har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).

Bakgrund
Ärendet startades med två separata planansökningar som fick positiva beslut 2020-09-15
§120/2020. Den handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap PBL 
(2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen.

Verksamhetens bedömning
Detaljplanen har förankrats inom förvaltningen och bedöms kunna godkännas för 
samråd, enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap 5§11.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ”en ökad samordning mellan 
infrastruktur och byggnation i hela kommunen”, då åtgärderna innebär utveckling av 
befintliga verksamheter som redan är försedda med infrastruktur. Föreslagen åtgärd bedöms 
även vara i linje med målet om ”att underlätta för invånare och företag som vill reducera
klimatutsläppen”. Invånare och företag kommer även fortsättningsvis att få 
klimatneutral fjärrvärme.

Kommunstyrelsens resultatmål
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00

E-POST kommun@kungalv.se

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

Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap skall finnas 
för bostäder, verksamhetsmark och handel”. Resultatmålet ”Minskade utsläpp i luft och
vattendrag” motverkas inte heller.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
De globala målen ”Hållbar energi för alla” och ”Bekämpa klimatförändringarna” har 
relevans i detta ärende. Bedömningen är att värmeverket kommer att använda 
koldioxidneutralt biobränsle för energialstring vilket innebär att dessa mål inte motverkas.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger för aktuellt område 
verksamhetsområde. Vidare föreslås i ÖP att befintliga industriområden bör förtätas.

Enligt mål i kommande avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet” ska minst 90 % 
av användarna tycka att det är enkelt att förebygga, återanvända och hantera avfall på rätt 
sätt. För att uppnå detta mål behöver ÅVC-verksamheten utvecklas och byggas ut.

Vid planarbete ska kommunens dagvattenplan följas. Denna anger bl.a. att dagvatten i 
första hand ska fördröjas på fastigheten.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Såväl fjärrvärmeverk som ÅVC kommer Kungälvs invånare och näringsliv till gagn. Då 
infrastruktur redan är utbyggd i närområdet kan föreslagen åtgärd anses vara positiv ur 
ett skattebetalarperspektiv då inga investeringar i infrastruktur sannolikt kommer att 
behövas. Bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i aktuellt ärende.

Ekonomisk bedömning
Detaljplanen bekostas genom undertecknat plankostnadsavtal.

Förslag till beslut

1. Detaljplan för Tippen 1 m.fl. i Kungälvs kommun godkänns för granskning 
enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.

2. Samrådsredogörelse för Tippen 1 m.fl i Kungälvs kommun godkänns.

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till: Ida Brogren 
Kungälvs Energi AB 
Renhållningsenheten

För kännedom till: Anna Hedlin
Gunilla Karlsson Gremner
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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

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

NaturNATUR

Kvartersmark

VärmeverkE

1

Avfallsanläggning

E

2

LakvattendammE

3

Avloppsanläggning

E

4

Solenergianläggning

E

5

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

skogsridå

1

Skogsridå ska bevaras. Väg får finnas.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk

h

1

Högsta nockhöjd är 15 meter

h

2

Högsta nockhöjd är 25 meter

h

3

Högsta totalhöjd på skorsten är 55 meter

h

4

Högsta nockhöjd är 4 meter

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning

Utförande

b

1

Sluttäckt deponi med tätskikt under markytan. Tätskiktet ska

skyddas från åverkan och håltagning. Grävning, schaktning,

pålning och andra installationer som kräver genomföringar i

tätskiktet får inte ske. Schakt får endast utföras för anläggande  och

underhåll av gasdräneringsanläggning och övriga anläggningar

tillhörande sluttäckt deponi. Träd och buskar får inte planteras.

Odling av ätliga grödor (inkl djurfoder) får inte ske, All konstruktion

och anläggning inom deponin ska utföras på ett sådant sätt att

intrång av gas hindras och ventileras bort om deponigasen riskeras

att ansamlas. Elektrisk utrustning som installeras inom

deponiområdet ska vara ATEX-klassad eller likvärdig om deponigas

kan anses kunna ansamlas.

b

2

Lakvatten från deponin ska ledas till lakvattendammarna inom

användningsområde E3.

b

3

Dagvatten ska avledas till till slam- och oljeavskiljare inom området.

b

4

Marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och avleds till

dagvattenanläggningar inom egenskapsområdet.

b

5

Marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och avleds till

dagvattenanläggningar i egenskapsområde med beteckningen b6.

b

6

Marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och avleds till

dagvattenanläggningar i egenskapsområde med beteckning b6.

b

7

Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering och som

översvämningsyta.

b

8

Belysningsstolpar, staket, fundament eller liknande får gå ner max

0,5 meter under markytan, för att inte riskera att skada deponins

skyddande tätskikt.

Utnyttjandegrad

e

1

Största totala byggnadsarea är 5000 kvadratmeter. Största

byggnadsarea per enskild byggnad är 1500 kvadratmeter.

e

2

Största totala byggnadsarea är 2500 kvadratmeter. Största

byggnadsarea per enskild byggnad är 1500 kvadratmeter.

e

3

Största byggnadsarea är 50 m² inom användningsområdet

Byggnader

Väg, gångväg

Dike

Gärdsgård

Skärmtak

Lövskog

Barrskog

Stödmur

Transformator

Berg i dagen

Höjdkurvor

Traktnamn

Traktgräns/fastighetsgräns

Markhöjder

MUNKEGÄRDE

1:1

Fastighetsbeteckning

Slänt

Lokaliseringskarta

Här är vi

Kommunens aktnummer

Ärendenummer

Lantmäteriets aktnummer

Laga kraft

Upprättad

Detaljplan för verksamheter

MUNKEGÄRDE

Fastigheterna Tippen 1 m.fl.

Granskningshandling

Henrik Johansson

Enhetschef Plan

XXXX

KS2020/0823

20XX-XX-XX

KS/KF § XX

XXXX-XX-XX

Antagandedatum

XXXX

Johan Hellborg

Planarkitekt

2021-05-31, rev 2021-11-23

KS/KF/Delegation § XX

Skala: A1 1:2000

PLANKARTA

GRUNDKARTEINFORMATION

Grundkartan är upprättad 2021-06-01 av Kart- och mätenheten.

Mätklass: II

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Mätningschef

ILLUSTRATIONSPLAN

UPPLYSNINGAR

Dagvatten ska omhändertas och fördröjas inom fastigheten innan avledning

sker till kommunens dagvattenledning.

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd vilket innebär att nyupptäckta

fornlämningar skyddas automatiskt. Om en fornlämning påträffas under

grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas. Den som leder

arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen, enligt

Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap. 10§.

Genomförandetid är 10 år från det datum planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats.

200 m18016014012080 1006040200
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Detaljplan för Munkegärde, Tippen 1, m. Fl.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Det rubricerade förslaget, daterat 2021-06-11 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5:11, under 
tiden 9 juli 2021 till 30 augusti 2021 på Kundcenter i Stadshuset och på biblioteket i Klicka här för att ange text.

Innehåll
SAMMANFATTNING........................................................................................................................2
STATLIGA MYNDIGHETER ...........................................................................................................3
REGIONALA ORGAN ......................................................................................................................7
KOMMUNALA NÄMNDER ............................................................................................................10
KVARSTÅENDE SYNPUNKTER .................................................................................................20
FÖRSLAG TILL BESLUT ..............................................................................................................21

Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och kommenteras.
Under samrådet har inkommit 8 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller verksamheter. Från 
privatpersoner och föreningar har det inkommit  0 yttranden. 

SAMMANFATTNING
Tyngre synpunkter under samrådet handlar framförallt om geoteknik, vatten och utsläpp till luft. Efter samrådet 
har utredningar reviderats och kompletterats och bl. a. föreslås nya lösningar för att hantera dagvatten och 
släckvatten. Ändringar i plankarta och planbeskrivning listas sist i dokumentet.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER

...

Commented [BVS1]:  Johan, är allt här korrekt? Eller 
är det något som ska ändras?

Commented [BVS2]:  Johan, ska detta stå med här 
också? Det kommer ju sist i dokumentet också?
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STATLIGA MYNDIGHETER

YTTRANDE 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

2021-08-30

Länsstyrelsen anser utifrån befintligt underlag att planförslaget inte strider mot några prövningsgrunder. Eftersom 
miljökonsekvensutredningen kommer relativt sent i processen kan länsstyrelsen komma att ompröva 
ställningstagandet för hälsa/säkerhet beroende på vad som kommer fram i kommande miljökonsekvensbeskrivning 
samt i vidare handläggning. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

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

Motiv för bedömningen 

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. 

 Riksintresse (både MB kap 3 och 4)  
 Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 
 Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten)
 Strandskydd (MB 7kap) 
 Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion, geoteknik)

Länsstyrelsen anser att planförslaget inte strider mot några prövningsgrunder.

Råd enligt PBL och MB - Planbeskrivning

Syftet

Syftet med planen innehåller inte text om att planen även ger möjlighet för solenergianläggning. På deponiområdet 
finns bestämmelsen E4 som anger att det ska kunna gå att anlägga solenergianläggning. Det finns ingen diskussion 
om hur det är lämpligt med tanke på täktens tätskikt med mera. Exempelvis vilken förankring kan behövas vid 
solcellsanläggning och kan utrustningen uppfylla kraven enligt bestämmelsen b1. Länsstyrelsen anser att det bör 
finnas ett resonemang kring detta i planbeskrivningen.

Miljökonsekvensbeskrivning

Det anges i samrådshandlingen att till granskningsskedet ska kommunen ta fram en miljökonsekvensutredning.

Eftersom miljökonsekvensutredningen kommer relativt sent i processen kan länsstyrelsen komma att ha synpunkter 
på hälsa och säkerhet även vid granskningsskedet i planarbetet. Vid samrådet presenteras bland annat två 
miljökonsekvensbeskrivningar från tidigare tillståndsprövningar av Munkegärde återvinningscentral och 
sorteringsanläggningen.

Släckvattenhantering

Släckvattenutredningen i handlingarna berör endast värmeverket. Även vid övriga verksamheter inom området 
finns risk för brand. Det behöver därmed finnas en sammanhållen släckvattenutredning som visar att det inom 
planområdet finns tillräckligt med utrymme för att anlägga de skyddsåtgärder som kan behövas för att hantera 
släckvatten. Det redovisas vilken kapacitet på vatten som behöver finnas vid släckning men det behöver även 
säkerställas att släckvatten kan tas omhand vid eventuell brand. 
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Vatten- och avlopp

Länsstyrelsen anser att området ligger så nära bebyggelse att spillvatten bör kunna kopplas på kommunalt VA.  
MKB bör utreda vilken miljöpåverkan de enskilda anläggningarna har jämfört med att koppla på dem på 
reningsverket. Länsstyrelsen anser att frågan om att koppla på spillvatten till kommunalt avlopp behöver även 
diskuteras i planhandlingarna.

Brandrisk

När det gäller brandrisken har kommunen beskrivit sannolikheten för att en brand uppstår och skyddsåtgärder för 
att minska både sannolikheten och konsekvensen. Länsstyrelsen saknar dock en beskrivning av konsekvenserna om 
en brand eller explosion ändå skulle inträffa. Det bör framgå om det finns skyddsavstånd till annan verksamhet 
som t.ex. bostäder som behöver uppfyllas och om befintliga avstånd i så fall uppfyller detta. Informationen kanske 
finns i beredskapsplanen som utgör Bilaga 2 till MKB:n men denna bilaga finns inte bifogad handlingarna varför 
det inte kan kontrolleras.

Geoteknik

Angående geotekniken hänvisas till SGI:s yttrande som inkommer separat. Länsstyrelsen kommer att bevaka frågan 
i granskningsskedet. 

Förhållande till ÖP

Gällande översiktsplan för Kungälvs kommun (ÖP 2010), antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, redovisas 
planområdet som befintligt verksamhetsområde. Översiktsplanen beskriver också att kommunen ska bevara och 
förvalta sina verksamhetsområden. 

Koppling till miljömålen

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är 
direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) 
vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det 
nuvarande miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta beskrivs vilket gör det möjligt att bedöma 
föreslagna åtgärder från miljösynpunkt.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Påverkan på fridlysta arter

Ett borttagande av de förekomster av revlummer som finns inom det planerade verksamhetsområdet behöver inte 
innebära en sådan påverkan att det föranleder krav på artskyddsdispens. Däremot måste kommunen utveckla 
resonemanget om varför borttagandet av revlummerbestånden inte omfattas av förbuden i 6 § 
artskyddsförordningen. Kommunen måste åtminstone visa på hur förekomsten av revlummer ser ut i området 
Munkegärde/Marieberg/Diseröd och därigenom beskriva hur borttagandet vid avfallsanläggningen påverkar på 
denna lokala nivå. Utöver att revlummer har hittats inom området så finns det även fynd av knippnejlika som även 
den är fridlyst. Enligt de som gjorde fynden 2017 rörde det sig med största sannolikhet om tillfällig förekomst och 
den nu aktuella utökningen av verksamheten föranleder därför ingen åtgärd vad gäller påverkan på knippnejlika. 

Arkeologi

Kommunen skriver att en arkeologisk utredning kommer att tas fram inför granskningsskedet. Länsstyrelsen 
kommer därmed att bevaka frågan i nästa skede av processen. 

Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 
Samråd ska hållas med Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning enligt 6 kap. 
11-18 §§ miljöbalken.
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Planens syfte kompletteras så att det framgår att syftet även är att möjliggöra för en solcellsanläggning på deponin. 
Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av en metod för att anlägga solceller på deponins, utan att 
riskera att skada deponins tätskikt. Plankartan har kompletterats med en planbestämmelse om att belysningsstolpar, 
staket, fundament eller liknande får gå ner max 0,5 m under markytan, för att inte riskera att skada deponins 
skyddande tätskikt. Djupet 0,5 m ger en säkerhetsmarginal till tätskiktet på minst 80-90 cm.

Efter samrådet har släckvattenutredningen reviderats tillsammans med övriga vattenutredningar. I den reviderade 
dagvattenutredningen föreslås att dagvatten från fjärrvärmeverkets område ska ledas till en dagvattendamm. 
Dammen ska förses med en avstängningsventil, så att utloppet från dammen kan stängas av. I händelse av brand 
vid fjärrvärmeverket kommer släckvatten rinna till dammen på samma sätt som dagvatten. Genom att dammens 
ventil stängs kan förorenat vatten hindras från att rinna vidare. Inga förändringar planeras av befintliga system för 
släckvattenhantering inom ÅVC och sorteringsanläggning. Om dagvattendammen inom ÅVC flyttas eller ändras 
ska den förses med liknande säkerhetsanordningar som nuvarande damm. 

Spillvatten från fjärrvärmeverkets pannhall och verkstad är lätt kontaminerat och kommer att kopplas om så att det 
efter oljeavskiljare leds till dagvattendammen och sedan via ytavrinning och diken till våtmarken nordväst om 
planområdet och därefter vidare till Komarksbäcken. 

Hushållsspillvatten från de tre verksamheterna bedöms inte öka och kommer även fortsättningsvis att ledas till 
befintlig markbädd norr om Energivägen. En åtgärd som föreslås i spillvattenutredningen är att komplettera 
markbädden med en fosforfälla. Kommunens miljöförvaltning kan vid tillsyn förelägga om andra åtgärder. På 
plankartan regleras det berörda området som E4 – avloppsanläggning, för att säkerställa goda förutsättningar för att 
förbättra avloppshanteringen där. 

I arbetet med miljötillståndet för fjärrvärmeverket har en riskanalys yttre miljö upprättats. Konsekvenser vid brand 
är uppkomst av släckvatten. Planerad hantering av släckvatten redovisas i släckvattenutredning och i 
planbeskrivning. Verksamheterna inom planområdet förutsätter tillstånd enligt miljöbalken, där det regleras att 
respektive verksamhet har godtagbar påverkan på omgivningen. Områdets placering relativt avskilt från omgivande 
bebyggelse och större vägar, till stor del omgivet av skogklädda höjder, bidrar till att minska risken för störningar 
för omgivningen. Detta framgår i planbeskrivningens avsnitt Störningar och risker samt Teknisk försörjning.

Efter samrådet kompletteras de geotekniska utredningarna för att ytterligare klargöra förutsättningar och behov av 
åtgärder.

Förekomsten av revlummer som identifierats i naturvärdesinventeringen bedöms inte påverkas av planförslaget. 
Berörda områden med revlummer ligger utanför planområdet. Texten i planbeskrivningen har förtydligats.

En begäran om en arkeologisk utredning har skickats till länsstyrelsen och svar från utredningen inväntas.

YTTRANDE 

Statens geotekniska institut

2021-09-02

Planbeskrivningen redogör för stabilitetsförhållandena för ÅVC och hämtar förmodligen uppgifterna från den 
geotekniska utredningen från 2006. Denna utredning ska vara gjord som en fördjupad utredning, men tillhörande 
plan- och sektionsritningar medföljer ej så det går inte att avgöra var borrpunkterna är placerade eller om 
utredningen når upp till nivå fördjupad. 

Stabilitetsberäkningar är utförda och ger säkerhetsfaktor 1,4 för befintliga förhållanden och 1,24 och l, 34 för det 
som verkar vara planerade förhållanden med respektive utan förstärkningsåtgärd. Utredningen är något bristfällig 



29 Beslut om granskning  Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-29 Beslut om granskning  Tippen 1 m.fl. : Samrådsredogörelse 2021-11-29

och SGI uppfattar det som att denna ska kompletteras till granskningsskedet. Förmodligen finns uppgifter om detta 
i WSP:s geotekniska utlåtande som SGI inte har erhållit. SGI väntar därför med att kommentera denna del till 
granskningsskedet och inväntar genomförda kompletteringar.

För delen vid fjärrvärmeverket har en geoteknisk stabilitetsutredning utförts. SGI är intresserade av några 
förtydliganden av det som redovisas. Enligt WSP:s geotekniska utredning så klassas leran norr om Energivägen som 
mellan- till högsensitiv och enligt GF-konsults utredning kvick vid deponin. Vi undrar hur detta har inverkat på 
bedömningen av val av säkerhetsfaktor och skulle gärna se bedömningen av gynnsamma/ogynnsamma faktorer. 
Om leran bedöms kunna vara kvick bör en bedömning göras av om/hur ett skred, som initieras utanför 
planområdet (och vars glidyta beräkningsmässigt inte når planområdet) kan komma att påverka planområdet i 
form av progressiva skred. Denna kommentar kan huvudsakligen sägas gälla för beräkningar utförda i anslutning 
till ÅVC där leran verkar konstaterat vara kvick, om detta inte redan är omhändertaget i den utlovade geotekniska 
utredningen.

Sammanfattningsvis ser SGI således att det kvarstår, ur geoteknisk säkerhetssynvinkel, en del frågor att hantera för 
att fullständiga handlingar ska föreligga. Om behov av åtgärder föreligger ska stabilitetsberäkningar utföras och 
redovisas även för dessa, för att säkerställa att åtgärden är möjlig att genomföra och löser stabilitetsproblemet. 
Begränsningar och behov av åtgärder, som identifieras i den geotelmiska utredningen, behöver säkerställas i plan.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Efter samrådet kompletteras de geotekniska utredningarna för att ytterligare klargöra förutsättningar och behov av 
åtgärder.

YTTRANDE 

Trafikverket

2021-07-27

Detaljplanen ansluter via enskild väg till det kommunala vägnätet och i sin tur till väg E6. Närliggande vägar där 
Trafikverket är väghållare är väg 574, E6 samt väg 625.  

Trafikverkets synpunkter 

MSA-yta 

Planen berörs av den så kallade MSA-påverkande ytan (skyddsområde på 55 km kring flygplats där flygplanen 
påbörjar den sista delen av inflygningen) för Landvetter samt Trollhättans flygplats. Inom en 55 km radie från 
instrumentflygplatser finns en risk för att flygtrafikens navigationshjälpmedel och landningsprocedurer störs vid 
etableringar av ledningsmaster och högspänningsledningar. En lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) ska göras 
vid etablering av byggnader eller byggnadsverk som överstiger 20 meter. Trafikverket anser att kommunen ska 
remittera aktuell flygplats och Luftfartsverket.  

Anslutning och trafik 

I planbeskrivningen lyfts ett förslag om att på sikt skapa en ny anslutning från Romelandavägen. Det framgår inte 
om den är tänkt från den kommunala delen av vägen eller den statliga. Trafikverket förespråkar att anslutningen 
sker till den delen av vägen med kommunal väghållning.  

Planförslaget bedöms endast leda till en marginell ökning av trafik. Trafikverket anser dock att det vore önskvärt 
om det inför granskningsskedet presenterades trafikalstring till följd av planförslaget uppräknat till 2040 samt ett 
resonemang om eventuell påverkan på anslutande statligt vägnät. 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

En flyghinderanalys har genomförts. Luftfartsverket konstaterar att planförslaget berör MSA-område för Säve, 
Landvetter och Trollhättans flygplats. Flygplatserna inkluderas i granskningskretsen. 

I nuläget planeras tillkommande skorsten med höjd 50 m, vilket har varit utgångspunkten för flyghinderanalysen. 
För att detaljplanen ska rymma viss flexibilitet inför projektering och inför eventuella framtida utveckling 
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möjliggör planförslaget en något högre totalhöjd. Efter samrådet har planförslagets högsta tillåtna totalhöjd sänkts 
från 60 m till 55 m (i gällande detaljplan är högsta tillåtna totalhöjd 50 m). Om det bedöms nödvändigt kan 
flyghinderanalysen revideras med utgångspunkt i 55 m höjd, innan detaljplanen antas.

Efter samrådet har trafikanalyser kompletterats och reviderats och planbeskrivningens avsnitt om trafik har 
förtydligats. 

Möjligheterna att på sikt upprätta en ny anslutning till området norrifrån, via Romelandavägen, har diskuterats i 
ett tidigt skede i planarbetet. Detta bedöms dock inte bli aktuellt i närtid, bland annat på grund av pågående 
bergtäkt i området, och planförslaget utgår från befintlig anslutning via Energivägen. Planförslaget hindar inte en 
framtida anslutning från Romelandavägen. Om det blir aktuellt behöver frågan utredas vidare. Trafikverkets 
synpunkter vidareförmedlas till Trafik, gata, park.

Trafiken utmed Karebyvägen har trafikuppräknats enligt Trafikverkets trafikuppräkningstal (EVA) till år 2040. Det 
totala trafikflödet beräknas öka med 26,6 %. Trafikökningen som alstras av planförslaget är en marginell del av den 
totala ökningen. Planförslaget bedöms medföra en marginell ökning av trafik och bedöms inte medföra påverkan 
på anslutande statligt vägnät.

REGIONALA ORGAN 

YTTRANDE

Lantmäteriet

2021-08-30

Delar av planen som bör förbättras 

Blivande gemensamhetsanläggning

På s. 62 i planbeskrivningen framgår att en gata inom kvartersmark ska utgöra gemensamhetsanläggning för 
Kungälvs kommun och Kungälvs energi. Det som skulle kunna förtydligas är vem som ansvarar för att ansöka och 
bekosta bildandet av gemensamhetsanläggningen.  

Fastighetsbildning

På samma sida, s. 62, framgår också att värmeverkets utbredning ska omfatta hela det nya området och förvärvas av 
Kungälvs Energi. Dock verkar avsikten vara att mark endast ska regleras från Munkegärde 1:1 och 3:29 trots att 
även del av Ängegärde 5:1 och Olseröd 1:3 blir planlagd med kvartersmark för samma ändamål. Det kan tydliggöras 
varför dessa områden ej avses att överföras till Tippen 1.  

Påverkan på befintliga servitut

På s. 64 redovisas befintliga servitut till förmån för Tippen 1, dock ingen vidare information om hur de påverkas. 
Det kan tydliggöras.  

Eventuell påverkan på befintligt markavvattningsföretag

I planbeskrivningen framgår att det finns ett befintligt markavvattningsföretag öster om planområdet. Är tanken att 
markavvattningsföretaget utanför planen ska användas för att avleda vatten från planområdet? Isåfall kan det vara 
bra att ha en kommunikation med delägarna så att de är medvetna om att planförslaget kan påverkas av planen. 
Beskrivning av påverkan kan också tas med i planbeskrivningen.  

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 

Planbestämmelser som kan tydliggöras
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I listan med planbestämmelser används b6 – marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering” och b7- marken ska 
vara tillgänglig för dagvattenhantering och som översvämningsyta. ”. Det skulle kunna tydliggöras i 
planbestämmelsen vilken typ av dagvattenhantering som är tänkt exempelvis diken, genomsläppligt material eller 
likande.  

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

I planbeskrivningen har det förtydligats att Kungälvs kommun ansvarar för att ansöka om 
bildandet/omprövningen av gemensamhetsanläggningen för vägen i samband med fastighetsregleringen. 
Förrättningskostnaden för bildandet/omprövningen ska fördelas utifrån andelstalen som fastställs i förrättningen. 

Det har även förtydligats i planbeskrivningen att planförslaget möjliggör en större utökning av fjärrvärmeverket än 
som planeras att genomföras i närtid. Avsikten är att säkerställa möjligheter för ytterligare framtida utveckling, men 
att Kungälvs Energi i nuläget ska förvärva endast de ytor som behövs för den närstående planerade utbyggnaden. 
Berörda ytor ska regleras från Munkegärde 1:1 och 3:29 till Tippen 1. 

I övrigt förutsätts inga fastighetsregleringar då Kungälvs kommun ska fortsätta äga övrig mark inom planområdet, 
som planläggs för avfallsanläggning, solenergianläggning m.m.

Planbeskrivningens avsnitt om påverkan på servitut förtydligas med att officialservitutet väg kan komma att ändras 
för vägens nya sträckning. Avtalsservituten för fjärrvärmeledning kommer inte påverkas till följd av detaljplanen då 
de är lokaliserade utanför planområdet.

Det har förtydligats i planbeskrivningen att markägare till markavvattningsföretaget är Kungälvs kommun, 
Kungälvsbostäder och Kungälv Energi. Vid förfrågan kände ingen av dessa till att de var ägare till 
markavvattningsföretaget och ingen hade några uppgifter om styrelse eller kontaktperson. Med största sannolikhet 
är inte markavvattningsföretaget aktivt och kan eventuellt avvecklas. Vattennivån inom markavvattningsföretaget 
kan dock inte ändras utan en noggrann analys. Det skulle kunna påverka befintlig bebyggelse, den nordöstra 
lakvattendammen, de diken som för dagvatten och lakvatten till våtmarken, våtmarken samt Kungälv Energis 
solceller och solfångare.

Planbestämmelserna b6 och b7 står kvar oförändrade. Syftet med formuleringarna är att planförslaget ska möjliggöra 
olika lösningar samtidigt som viktiga funktioner säkerställs. Avsikten är att medge viss flexibilitet inför projektering 
och inför ytterligare framtida utveckling av området, vilket framgår i planbeskrivningen.

YTTRANDE

BOHUS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 

2021-08-24

Följande synpunkter grundar sig i första hand på granskning av den släckvattenutredning som tagits fram.

1. Utredningens ambitionsnivå

Generellt tycker räddningstjänsten att utredningen håller en låg ambitionsnivå vad gäller lösningar för 
omhändertagande av släckvatten, både för befintlig verksamhet och den planerade nybyggnationen. 2016 
genomfördes en släckvattenutredning för den andra verksamheten inom detaljplaneområdet, Renovas 
avfallsanläggning, där tekniska lösningar i form av fasta installationer implementerats i högre utsträckning än vad 
som föreslås i den granskade släckvattenutredningen. Räddningstjänsten anser att det är orimligt att de två 
verksamheterna har så olika ambitionsnivå vad gäller omhändertagande av släckvatten.

Även Länsstyrelsen förordar att släckvattenhantering ska analyseras för hela detaljplaneområdet, vilket utöver 
värmeverket även innefattar återvinningscentralen och avfallsanläggningen. Detta styrker räddningstjänstens 
inställning om att ambitionsnivån bör vara samma inom hela området.
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Att Munkegärdeverket utgör en samhällsviktig verksamhet i form av fjärrvärmecentral och elproducent för 
Kungälvs kommun är ytterligare en anledning till att ambitionsnivån för brandskyddet inom detaljplaneområdet 
borde hålla en högre nivå.

2. Känslighetsanalys

Räddningstjänsten saknar en känslighetsanalys i det underlag som använts som indata i beräkningarna i 
släckvattenutredningen. Det är exempelvis inte klargjort varför utredningen antar att släckvatten kommer att 
påföras under en timmes tid eller vilken betydelse förändringar i denna parameter får för mängden släckvatten som 
kräver uppsamling.

3. Tillfälliga invallningar

I släckvattenutredningen presenteras tillfälliga invallningar, med hjälp av exempelvis länsor som ett alternativ till 
fasta installationer för uppsamling av släckvatten. Räddningstjänsten vill poängtera att i det initiala skedet av en 
brand inte kommer att finnas personella resurser från räddningstjänsten för att hantera utplacering av tillfälliga 
invallningar.

Den yta nordväst om bränslelagret som i släckvattenutredningen utses som uppsamlingsyta för släckvatten i 
händelse av brand i bränslelagret, kommer troligtvis utgöra primär uppställningsplats för räddningstjänstens 
fordon. Alternativt kommer räddningstjänstens personal använda ytan som arbetsområde vid insats. Detta innebär 
att ytan inte kan användas för uppsamling av vatten utan att försvåra räddningstjänstens insats.

Räddningstjänsten förordar istället en lösning med fast installation som möjliggör avstängning av 
dagvattenledning/kulvert för att förhindra att uppsamlat släckvatten hamnar i recipienten.

4. Angreppsvägar för räddningstjänstens fordon

Till verksamheten på fastigheten finns endast en angreppsväg. Denna väg används även som utfart, vilket innebär 
att det inte finns möjlighet för rundkörning för räddningstjänstens fordon. Att det endast finns en angreppsväg 
innebär att denna riskerar att inte kunna användas i händelse av brand på fastigheten om vinden ligger på från fel 
håll. Angreppsvägen är placerad nordöst om bränslelagret och kontoret.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Efter samrådet har släckvattenutredningen reviderats tillsammans med övriga vattenutredningar och en 
sammanhållen lösning för släckvattenuppsamling och dagvattenhantering har tagits fram. I den reviderade 
dagvattenutredningen föreslås att dagvatten från fjärrvärmeverket ska ledas till en dagvattendamm. Dammen ska 
förses med en avstängningsventil, så att utloppet från dammen kan stängas av. I händelse av brand vid 
fjärrvärmeverket kommer släckvatten rinna till dammen på samma sätt som dagvatten. Genom att dammens ventil 
stängs kan förorenat vatten hindras från att rinna vidare. Den nya föreslagna lösningen för släckvattenhantering 
förutsätter inte att några invallningar placeras ut. Dock ska ytor inom anläggningen anpassas så att vatten rinner 
mot dagvattenbrunnar och inte ut från anläggningen mot diken. Dagvattendammen utgör även 
brandvattenreservoar och för detta ändamål ska en pumpgrop anläggas i dammen. Utformningen fastställs i 
samarbete med räddningstjänsten. Detta tillsammans med befintliga brandposter garanterar tillräcklig tillgång på 
brandvatten. Inga förändringar planeras av befintliga system för släckvattenhantering inom ÅVC och 
sorteringsanläggning. Om dagvattendammen inom ÅVC flyttas eller ändras ska den förses med liknande 
säkerhetsanordningar som nuvarande damm. 

Ambitionsnivån för brandskyddet hanteras inte i detaljplanen. Synpunkten vidareförmedlas till Kungälvs Energi. 

Släckvattenutredningen har kompletterats med känslighetsanalys. 
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Mellan Energivägen och fjärrvärmeverket planeras att anläggas en entré till fjärrvärmeverket med parkeringsplats 
med angöring från Energivägen. Denna parkering kan räddningstjänsten använda, som komplement till nuvarande 
angöringsväg. Bredvid parkeringen kommer dagvatten-/släckvattendammen att ligga.

KOMMUNALA NÄMNDER

YTTRANDE

VA-VERKSAMHETEN 

2021-08-19

Aktuell detaljplan ligger utanför verksamhetsområde (VO) för kommunala vattentjänster (VA), men verksamheterna 
är påkopplade på kommunalt vatten via avtal. Dagvatten från verksamheter som är etablerade, eller tillkommer 
inom detaljplanen, kommer vid någon punkt att gå in i kommunens dagvattensystem och eventuellt kraftigt 
förorenat släckvatten kan därmed om det inte hanteras på rätt sätt också komma in i kommunens system. Därför 
har VA-verksamheten varit aktiva i processen med att lämna synpunkter på handlingarna för aktuell detaljplan och 
har tagit del av och granskat materialet. Men eftersom området inte ingår i VO för kommunalt VA kan VA-
verksamheten inte lägga mer resurser i arbetet utan att ett specifikt uppdrag för detta lämnas till enheten. 

Parallellt med processen med detaljplanen för Kungälv Energis anläggning pågår också en tillståndsprocess hos 
Miljöprövningsdelegationen för miljöfarlig verksamhet för anläggningen.

I samrådet för detaljplanen vill VA-verksamheten meddela följande synpunkter:

VA-verksamheten saknar fortfarande en tydlig samordning mellan de olika utredningar som tagits fram i 
planprocessen, främst mellan Släckvattenutredningen, Dagvattenutredningen och Spillvattenutredningen. De 
begrepp och benämningar som används i de olika utredningarna behöver ses över, så att utredningarna 
synkroniseras i begreppsbenämningen. Till exempel används ”släckvatten” på olika sätt, och användningen av 
begrepp som ”spillvatten” och ”avloppsvatten” blandas ihop med ”processavlopp”. 

VA-verksamheten kan konstatera att de olika utredningarnas beskrivning av dagvattensystemet utanför 
planområdet, och vattenflöde ut ifrån anläggningen inte stämmer överens med varandra. VA-verksamheten har 
tidigare bett om en tydligare beskrivning av dagvattensystemet och en tydligare beskrivning av ansvarsfrågan för 
dagvattenanläggningarna utom planområdet men som Kungälv Energi nyttjar för sin dagvattenhantering. Denna 
del är numer utlyft ur dagvattenutredningen, vilket inte är tillfredställande.

Markavvattningsföretag finns och behöver utredas vidare beträffande omprövning alternativt avveckling.   

VA-verksamheten saknar ett resonemang om Kungälvsbäcken som en gren av Komarksbäcken som därtill i 
Fiskevårdplanen är bedömd som öringsförande, se Fiskevårdsplan för havsöring i Kungälvs kommun 2020-04-17.

Synpunkter på Släckvattenutredning

Utredningen borde benämnas Brand- och släckvattenutredning, då den hanterar båda frågeställningarna. I 
utredningen blandas uttrycken ”släckvatten” respektive ”brandvatten”. Brandvatten är det vatten som används för 
att släcka en brand, medan släckvatten är det vatten som har använts och som därmed kan vara kontaminerat med 
föroreningar.

I kapitel 2.1 Områdesbeskrivning står att det inte finns några Natura 2000-områden som berör området. Eftersom 
hänsyn till Natura 2000-områden inte enbart gäller inom det avgränsade området, utan även verksamheter utanför 
som bedöms kunna påverka ett Natura 2000-område, kan det vara viktigt att ändå föra ett resonemang runt Nordre 
Älvs estuarie som Natura 2000-område och risken för negativ påverkan från verksamheter på Tippen 1 via närmaste 
recipient, som så småningom mynnar i Nordre Älv.

I kapitel 2.2.5 System för dagvatten, spillvatten etc står att ”Avloppsvatten går via trekammarbrunn och infiltration 
och sedan vidare till kungälvsbäcken.”  Så vitt VA-verksamheten kan förstå av övriga utredningar för detaljplanen så 
är det spillavloppsvatten från personalutrymmen som leds till en slamavskiljare, i form av en trekammarbrunn, 
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vidare ut i en markbädd. Utloppet från markbädden går till en lågpunkt i området och sedan vidare via 
kulvertering till Kungälvsbäcken.

Figur 11, stämmer därmed inte heller enligt ovanstående resonemang. Det är således inte tal om infiltration utan 
markbädd med utlopp. Dessutom stämmer inte figurer och resonemang runt kulverteringar, diken och bäckar 
överens inom varje utredning, respektive mellan utredningarna. Detta behöver klargöras, se även inledande 
kommentar.

Figur 12. Behöver förtydligas.

I kapitel 3.2 Släckvatten vid Munkegärdeverket står följande; ”Vid en eventuell brand i fastbränslet bildas en rad 
biprodukter som kan få negativ påverkan på vattenmiljö. Vidare förekommer miljöfarliga ämnen och kemikalier 
inom anläggningen och en brand som innefattar dessa kan antas få skadlig påverkan på recipienten. Det råder 
osäkerhet kring den grad av påverkan på Kungälvsbäcken som ett utsläpp av kontaminerat släckvatten skulle 
medföra. På grund av denna osäkerhet antas konservativt att utsläpp av släckvatten kommer att medföra skadliga 
effekter på vattenmiljön”.

I utredningen konstateras det att det idag inte finns ett system för att hantera släckvatten. Med anledning av den 
hantering av brandfarlig vara och de kemiska produkter som hanteras inom anläggningen måste en väl genomtänkt 
och dokumenterad hantering av släckvatten till, oavsett om verket byggs ut eller inte. 

Kapitel 6 Möjlighet för uppsamling av släckvatten – befintlig utformning. I kapitlet görs endast ett konstaterande, 
nämligen: ”Befintligt finns inga system för att samla upp släckvatten. Släckvattnet kommer rinna via dag- och 
spillvattensystem till recipienten alternativt till intilliggande naturområde via ytavrinning.” Utöver att detta är ett 
märkligt kort kapitel kan konstateras att det inte är acceptabelt att den befintliga verksamheten inte har ett system 
för att hantera släckvatten.

I kapitel 7.2.1 Tillgång till släckvatten står det att läsa följande: ”Dimensionerande mängd släckvatten utgör 144 m3. 
Detta förutsätter ett konstant flöde på 2400 l/min, vilket är ett flöde Räddningstjänsten ansåg vara ett lämpligt 
dimensionerande värde för denna typ av anläggning, under 60 min. Det har ej kunnat fastställas att detta flöde 
finns tillgängligt på anläggningen. Tillgång till släckvatten bör utredas”.

VA-verksamheten representant i planprocessen har ett flertal gånger i planprocessen påpekat det inte har inkommit 
några uppgifter om antagen ny förbrukning av renvatten. Sökande behöver föra en tydlig dialog med VA-
verksamheten, dels gällande förbrukning av vatten, dels gällande brandvatten. 

I kapitel 7.2.5.1 Brandscenario 1: Brand i bränslelager nämns invallning som ett möjligt sätt att samla upp 
släckvatten. Detta är sannolikt en av flera lösningar som är aktuella inom planområdet och detta bör utredas vidare 
rörande var och hur sådana invallningar ska utföras för att minimera skador på recipienten på grund av 
släckvatten.

I kapitel 7.2.5.4 Brandscenario 4: Utvändig brand står följande: ”En avstängningsventil i det kulverterade diket, 
enligt avsnitt 7.2.5.2, skulle även skapa en naturlig uppsamlingsbassäng genom att den hårdgjorda marken sluttar 
ned mot brunnarna. Exempelvis skulle det medföra att det öster om byggnaden kan samlas upp en mängd om ca 
40 m3 släckvatten, se Figur 17. Detta skulle förbättra möjligheterna till uppsamling av släckvatten vid en utvändig 
brand”.

VA-verksamheten förstår resonemanget om att samla upp släckvatten i dagvattenledningarna med en 
avstängningsventil nära recipient för att skapa utrymme för större volymer, men vill påpeka att det är viktigt att 
ventilen placeras så att den är lätt att hitta, underhålla och att det säkerställs att återkommande kontroller av 
funktionen sker. Därtill antar VA-verksamheten med ovan resonemang att avstängningsventilen skulle hamna på 
dagvattenanläggning nära Kungälvsbäcken. Ansvarsfrågan för denna del av dagvattenanläggningen ser inte ut att ha 
någon lösning i denna planprocess?

Kapitel 7.2.8 ”Destruktion” som rubriksättning behöver ses över så att den faktiskt stämmer med textens innehåll. 

Synpunkter på Spillvattenutredningen 
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Över lag så behöver rapporten språkgranskas och korrekturläsas ytterligare innan leverans. Det finns ett stort antal 
fel i rapporten. Därtill kan vi konstatera att man i denna utredning går in och beskriver delar som lämpligen ska 
vara med i Släckvattenutredningen, se till exempel kap 2.2.1 Befintlig brandvattenkapacitet.

I figur 2 går det att följa inkommande och utgående vatten. VA-verksamheten kan konstatera att flödet ut ifrån 
markbädden är angett som samma som flödet ifrån trekammarbrunnen. Är markbädden tät? Annars går antagligen 
endast 30% ut ur markbädden jämfört med vad som går ut ur trekammarbrunnen och in i markbädden. Resterande 
mängd avloppsvatten infiltreras i marken.

I stycket under figur 2 på sidan 3 står följande: ”Det vatten som spolas i tex. verkstadsutrymmena kommer ner i 
golvbrunn och går via oljeavskiljare. Spolning som sker på gårdsplan går istället ut via dagvattenbrunn och går 
därför inte via oljeavskiljare”. VA-verksamheten ställer sig frågande till dels varför gårdsplan och 
verkstadsutrymmen spolas rutinmässigt, dels varför detta utförs med vatten av dricksvattenkvalitet. 
Förbättringspotential kan vara att istället använda sig av en spolmaskin med borstar, för att dels minska 
förbrukningen av vatten, dels minska belastningen av föroreningar i dagvattnet.

VA-verksamheten kan konstatera att kraven för utgående flöden ifrån befintlig verksamhet är för lågt ställda. 
Exempelvis så beskrivs det i kap 4.1 att ett processvatten med högre salthalt och rengöringskemikalier släpps ut till 
recipient enbart via oljeavskiljare.

I Kapitel 6.1 står följande: ”Efter upprepande förfrågningar till Kungälvs kommun om offert på kostnad för 
kommunal påkoppling, har svaret uteblivet. Kostnaden kommer istället att uppskattas. Det är cirka 450 meter från 
Munkegärdeverket till Karebyvägen där närmsta anslutningspunkt kan tänkas vara belägen. Ett antagande på 7000 
kr per meter nedgrävt rör ger att det kommer att kosta drygt 3 Mkr för påkoppling till det kommunala 
avloppsnätet, se figur 8 nedan”.

VA-verksamheten vill påpeka följande: De upprepande förfrågningarna har inte inkommit via rätt kanal till 
kommunen. I detaljplanearbete ska frågan gå via VA-verksamhetens handläggare alternativt, via e-post 
kommun@kungalv.se. Därtill så blandar konsulten ihop anslutningsavgift och kostnader för att gräva ner egen 
privat ledning fram till kommunalt va-ledningsnät. VA-verksamheten är inte ansvarig för att räkna ut en ungefärlig 
entreprenadkostnad för anläggande fram till förbindelsepunkt, utan enbart för att lämna uppgifter att ansluta till 
kommunalt VA vid förbindelsepunkt. I detta fall skulle en eventuell förbindelsepunkt ligga i närheten av 
Karebyvägen.

Kapitlet Alternativ 2 – minireningsverk innehåller en rad sakfel.

Synpunkter om Dagvattenutredningen

Överlag behöver rapporten se över rubriksättning och underliggande text, så att rubriker hör ihop med given text. 
VA-verksamheten saknar en kommentar eller resonemang om hur föreslagna dagvattenanläggningar kan påverka 
eller påverkas av både geoteknik och grundvattennivåer. Därtill saknas ansvarsbeskrivning för 
dagvattenanläggningarna norr om Energivägen. Även ett resonemang om föreslagna dagvattenanläggningar kan 
användas eller anpassas för att kunna hantera släckvatten saknas.

Kapitlet 2.8 Markägareförhållanden, och 2.9 Markavattningsföretag, behöver arbetas om. Under kapitel 2.10 
Områdesskydd, saknas det ett resonemang för Natura 2000-området Nordre älvs estuarie.

Kapitel 3 Framtida förhållanden, nämner inget om vilka miljöprövningar som kan komma att behövas för att 
planerad nybyggnation ska kunna utföras.

I kapitel 7.2 Beräkning av dagvattnets föroreningsinnehåll, beskrivs föreslagna dagvattenanläggningarnas teoretiska 
reningskapacitet. VA-verksamheten är medvetna om StormTacs begränsningar men vill påpeka följande. Det saknas 
ett resonemang om det föreslagna dagvattnets karakterisering och dagvattenanläggningars reningskapacitet, om det 
är rimligt att de värdena som presenteras kan tänkas finnas för just detta dagvatten. Följande står att läsa ”Det är 
svårt att hitta ytterligare ytor för hantering av dagvatten från denna del av fastigheten och därmed att uppfylla 
kommunens målvärden avseende föroreningskoncentrationer för befintlig bebyggelse”. 

VA-verksamheten funderar på om det då är rimligt enligt PBL kap 2 om markens lämplighet att anlägga föreslagen 
bebyggelse eller kanske är det fel teknisk lösning som har föreslagits, alternativt så behövs större ytor för hantering 
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av dagvatten inom planen. Befintlig detaljplan omfattar större ytor norr om Energivägen. Om ytor inom föreslagen 
detaljplan saknas för att uppnå tillräcklig rening av dagvattnet, kan lämpligen även den nya detaljplanen innehålla 
de ytor som den befintliga detaljplanen redan gör.

Sedan kan man läsa följande: ”Redan idag uppnås sannolikt upptag under näringsämnen i dagvattnets fortsatta 
flödesväg på norra sidan om Energivägen”. Dels är meningen felformulerad och svår att förstå, dels bör man 
återigen fundera över ansvarsfrågan för de anläggningar som ligger norr om Energivägen. Man kan inte 
tillgodoräkna sig rening efter där verksamhetsutövaren har rådighet. 

Under kapitel 8 Slutsatser, skrivs följande ”Om andra dagvattenlösningar än de föreslagna anläggs inom 
utredningsområdet så är det nödvändigt att se över att dessa har motsvarande reningseffekt som de föreslagna 
lösningarna”. VA-verksamheten vill påpeka att utredningen konstaterar att inte heller de föreslagna 
dagvattenanläggningarna uppnår tillräcklig rening.

Synpunkter på det geotekniska utlåtandet Munkegärde

VA-verksamheten saknar ett resonemang runt vattenbalansen inom föreslaget detaljplaneområde och nedströms 
område som kommer att ta emot utsläpp av vatten från planerad verksamhet. De områden som kommer ta emot 
vattnet består i största del av leror och under kapitel Geotekniskt utlåtande står följande… ” Utifrån SGU:s 
kartunderlag bedöms området nordväst om Munkegärdeverket haförutsättningar för skred utgående från 
Lantmäteriets terrängmodell och en marklutning större än 1:10 i finkorniga jordar. Det kan medföra 
stabilitetsproblem vid förändrade förhållanden i form av tillförande laster från utbyggnad av värmeverk och 
breddning av väg”. Skredrisk och stabilitet kan försämras om vattenbalansen i leror förändras, detta bör utredas.

Synpunkter på planbeskrivningen

På sidan 16 i planbeskrivningen står det, "... vilket innebär att dagvatten från utredningsområdet har en liten och 
kraftigt fördröjd inverkan på recipienten (Nordre älv)”. 

Om texten syftar på flödet så kan vi konstatera att närmaste recipient som påverkas inte är utredd om den klarar att 
ta emot ett ökat flöde från planområdet. Inte heller är berörd sträcka mellan planområdet och Nordre älv utredd 
för att ta emot ökade flöden. Det är känt att Kungälvs vattendrag har problematik med översvämningar och även 
källaröversvämningar nedströms i berört system. Om texten syftar på utsläpp av föroreningar till recipient så ligger 
det på verksamhetsutövaren att uppnå den rening som krävs i plan-/fastighetsgräns, utsläppspunkt i recipient eller 
där kommunen tar över ansvaret för dagvattnet, oftast i förbindelsepunkt för kommunalt dagvatten.

På sidan 40 under Planförslag för Vattenområden, står det: ”Planförslaget innebär att ny bebyggelse kan uppföras på 
utfyllnad över befintlig bäckfåra. Befintlig lågpunkt vid Energivägen är central för dagvattenhanteringen och 
säkerställs genom att bestämmelse om att området ska vara tillgängligt för dagvattenhantering och som 
översvämningsyta”. Detta säkerställs lämpligen genom höjdsättning i plankartan. Om utfyllnad över befintlig 
bäckfåra ska genomföras krävs prövning av vattenverksamhet enligt MB kap 11.

På sidan 44 i kapitlen om Bränslehantering, och Fjärrvärmeproduktion, kan det återigen utläsas att man ser 
oljeavskiljaren som en lösning för att hantera ett eventuellt utsläpp av biobränsle, då golvbrunnarna är kopplade 
dit. VA-verksamheten ifrågasätter denna lösning, då det i andra utredningar kan läsas att både 
verksamhetsutrymmen och gårdsplan golvet regelbundet spolas med renvatten som sedan leds via oljeavskiljaren 
vidare till dagvattenanläggning därefter till recipient.  

På sidan 64 under kapitlet för Tekniska frågor/Vatten och avlopp, bör det förtydligas att verksamheterna har 
kommunalt vatten via avtal. Dock bör det påpekas att VA-verksamheten fortfarande inte har fått några uppgifter 
ifrån verksamhetsutövaren om förmodat utökat behov av renvatten, därför har VA-verksamheten inte kontrollerat 
om befintligt nät klarar planerat utökning av värmeverket, varken via hydrauliskmodell eller egna beräkningar.

Synpunkter på plankartan
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VA-verksamheten är frågande till gränsdragningen för aktuell plankarta. Till exempel ser verksamheternas 
avloppsanläggning hamna utanför aktuell plankarta och är inte reglerad i den gamla, vilket gör att den då kommer 
att ligga i NATUR/ÅKER och dess ytor är inte säkerställda. Likaså gäller för de dagvattenanläggningar som ligger 
utanför planområdet. 

VA-verksamheten anser att planbestämmelserna som ska reglera dagvatten i planen behöver förtydligas ytterligare. 
VA-verksamheten vill betona vikten av höjdsättning av ytavrinningsvägar för vatten inklusive gatumark.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Samordning mellan olika utredningar

Vattenfrågorna för fjärrvärmeverket hanteras i fyra olika utredningar: Spillvattenutredning, Dagvattenutredning, 
Släckvattenutredning och ”Bemötande Lst utsläpp till vatten”. Till dessa har inhämtats nödvändig information om 
hur ÅVC, sorteringsanläggningen och deponin hanterar sitt spillvatten, dagvatten, lakvatten samt släckvatten. Hur 
begreppen används i utredningarna har setts över.  För ÅVC och sorteringsanläggningen används utredningar som 
är några år gamla. De lösningar som utredningarna redovisar är giltiga men begreppen kan skilja mot de 
utredningar som nu tagits fram för fjärrvärmeverket. 

I planbeskrivningen görs en överblick över alla vattenflöden. Ansvarsfrågan är som följer:

Fjärrvärmeverket ansvarar för markbädden som hanterar hushållsavloppet (BDT+WC) för alla tre verksamheterna. 
Planområdet har utökats något för att omfatta även markbädden. 

Fjärrvärmeverket ansvarar för den kondensatledning som går mellan verket och Komarksbäcken. Denna ledning 
befinner sig till största delen utanför planområdet.

ÅVC ansvarar för våtmarken som renar lakvatten och dagvatten ifrån deponin och sorteringsanläggningen. ÅVC 
ansvarar för de diken som leder till våtmarken, samt uppsamlingsbrunnen och de två trummor som finns i den 
naturliga lågpunkt ca 50 m norr om Energivägen där dagvatten från sorteringsanläggningen, renat dagvatten från 
fjärrvärmeverket, vatten från omgivande naturmark samt renat hushållsavloppsvatten från markbädden samlas. 
ÅVC ansvarar även för trumman under energivägen som leder till lågpunkten.

Kungälv Energi nyttjar inga dagvattenanläggningar utanför planområdet. Efter ombyggnad kommer allt dagvatten 
från fjärrvärmeverkets fastighet fördröjas och renas i en dagvattendamm inom Kungälv Energis fastighet.

Fjärrvärmeverkets utbyggnadsprojekt har sökt ägarna till markavvattningsföretaget. Markägare till 
markavvattningsföretaget är Kungälvs kommun, Kungälvsbostäder och Kungälv Energi. Ingen av dessa kände till 
att de var ägare till markavvattningsföretaget och ingen hade några uppgifter om styrelse eller kontaktperson. Med 
största sannolikhet är inte markavvattningsföretaget aktivt. Eftersom kommunen är ensam ägare till 
markavvattningsföretaget och kommunen är enda sökanden till detaljplanen så bör inte markavvattningsföretaget 
hindra planen från att antas. Markavvattningsföretaget kan eventuellt avvecklas och det som krävs är att lämplig 
funktion inom kommunen driver avvecklingen. Vattennivån inom markavvattningsföretaget kan dock inte ändras 
utan en noggrann analys. Det skulle påverka de diken som för dagvatten och lakvatten till våtmarken, våtmarken 
samt Kungälv Energis solceller och solfångare.

Planen har tidigare använt benämningen Kungälvsbäcken på den bäck som löper bakom deponin och sedan 
parallellt med solfältet och våtmarken och som är första recipient. Korrekt benämning är Komarksbäcken eller 
tillflöde till Komarksbäcken och benämningen Kungälvsbäcken ska inte användas. Aktuell del av Komarksbäcken 
ligger högt upp i Komarksbäckens avrinningsområde och är att betrakta som ett tillflöde med låg vattenföring. 
Sommartid kan bäckfåran vara uttorkad. En bäckfåra som tidvis torkar ut ger begränsningar i de naturvärden som 
bäckfåran kan hysa. Ungefär trehundra meter nedströms våtmarken har emellertid potentiella lek- och 
uppväxtlokaler för havsöring identifierats och om befintliga vandringshinder byggs bort så kan dessa bli 
produktiva. Detta medför att Komarksbäcken här bör ha samlat upp ett sådant flöde att den inte torkar ut 
sommartid. Det är oklart om vandringshindren har byggts bort än men när det sker så ska vattenkvaliteten vara så 
bra att den inte stör havsöringen. Planen medför bättre dagvattenhantering från fjärrvärmeverket men ett högre 
flöde av kondensatvatten från fjärrvärmeverket. Den sammanlagda effekten av detta är att en mindre ökning kan ses 
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av halterna för kvicksilver, ammoniumkväve, ammoniak, samt något större för svavel. Ämnena ammoniak och 
kvicksilver överstiger sina bedömningsgrunder. Koppar överstiger potentiellt sina bedömningsgrunder, dock är 
beräknad halt totalhalten och inte den biotillgängliga halt som bedömningsgrunden baserad på. Den biotillgängliga 
halten är generellt betydligt mindre än den totalhalten. Anledningen till att dessa ämnen överstiger sina 
bedömningsgrunder är dagens bakgrundshalten ifrån planområdet. De förändringar som planen medför 
(utbyggnaden och ombyggnaden av fjärrvärmeverket) minskar eller ger oförändrade halter av dessa ämnen. 

Figur 1 Komarksbäcken med lämpliga leklokaler (röda streck) och vandringshinder (röda punkter). Aktuell recipient är första fjärdedelen 
av den långa delsträcka som ligger i övre högra delen av bilden.

Släckvattenutredning

Benämningarna är nu brandvatten respektive släckvatten.

Angående Nordre älvs estuarium: Komarksbäcken rinner ut till Nordre Älv inom Ovan Kvillen i Nordre Älvs 
vattendragsyta (SE642100-126965). Medelvattenföringen (MQ) ifrån delavrinningsområdet Ovan Kvillen i Nordre 
Älvs vattendragsyta är mellan åren 2013-2018 enligt SMHI vattenwebb 362 m³/s. Årsintervallen har valts utifrån att 
det är den tidsperioden som används vid statusklassning i förvaltningscykel 3. Medelhögvattenföringen är 666 m³/s 
och medellågvattenföringen 212 m³/s. Båda dessa är beräknade med data mellan 1981-2010 (SMHI; Vattenwebben, 
2021). 

Enligt en SWECO rapport (2002) så beräknas Komarksbäcken ha medelvattenföringen (MQ) 0,1 m3/s när den når 
Nordre Älv. Halterna från planområdet vid detta flöde har beräknats och jämförts med bedömningsgrunder i 
HVMFS 2019:25. Bedömningsgrunderna i HVMFS 2019:25 är effektbaserad värden vilket betyder att om halt i 
vattnet understiger bedömningsgrunden så bedöms inga negativa effekter i eller via vattenmiljön uppstå. Ämnena 
ammoniak och kvicksilver överstiger sina bedömningsgrunder. Koppar överstiger potentiellt sina 
bedömningsgrunder, dock är beräknad halt totalhalt och inte den biotillgänliga halt som bedömningsgrunden 
baseras på. Den biotillgängliga halten är generellt betydligt lägre än totalhalten. Stödparametrar saknas och därmed 
kan inte biotillgänglig halt beräknas. Planen är inte orsaken till att dessa ämnen överstiger bedömningsgrunderna 
utan detta förhållande finns redan idag. Med den utspädning som sker när Komarksbäcken möter Nordre älv är det 
uteslutet att halterna skulle ha någon påverkan på estuariet. Bedömningsgrunderna i HVMFS 2019:25 är baserade 
på halter men inte mängder. På grund av utbygganden av fjärrvärmeverket så ökar mängden kväve från 
planområdet med 90 kg/år ett normalt år och 145 kg/år ett år när värmeproduktionen är extremt hög. Mängden 
fosfor minskar med 1,4 kg/år ett normalår och 0,9 kg/år ett extremår tack vare dagvattenrening från 
fjärrvärmeverket. Kväve är inte näringsbegränsande i limniska miljöer (inlandsvatten), dvs. begränsar tillväxten av 
växtplankton som kan leda till övergödning, utan det är fosfor. Mängden totalfosfor är alltså mer betydande än 
kväve för Komarksbäckens förhållanden och den sötare delen av estuariet. För den saltare delen av estuariet kan 
situationen vara det omvända, att kvävet är mer betydande än fosfor. Dock är medelökningen på 90 kg kväve per år 
liten sett till det totala kväveutsläppet som sker till estuariet.

ÅVC och sorteringsanläggningen har en plan för insamling av släckvatten. Munkegärdeverket har det inte utan 
detta arbete påbörjades parallellt med projektet att öka produktionen på verket. Den släckvattenutredning som 
presenterades till samrådet var ett underlag för vidare projektering och det var meningen att den skulle revideras 
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och kompletteras när utformningen av nya byggnader och nya installationer slagits fast. Detta framgick kanske inte 
med tillräcklig tydlighet men det är förklaringen till att själva lösningen för att samla upp släckvatten inte var 
bestämd och tydligt beskriven i denna första utredning. Det fanns endast förslag på möjligheter. 
Släckvattenutredningen är nu kompletterad och reviderad och samordnad med dagvattenutredningen. Det finns nu 
en mycket tydlig lösning för uppsamling av släckvatten som också samverkar med dagvattenuppsamling, 
fördröjning av dagvatten samt dagvattenrening. Släckvattenutredningen redovisar även hur behovet av brandvatten 
ska tillgodoses. Lösningen består i korthet av att en dagvattendamm anläggs i direkt anslutning till värmeverket 
söder om Energivägen. Dagvattendammen renar dagvattnet, fördröjer dagvattnet, samlar upp släckvatten och utgör 
en brandvattenreservoir. Dammen utgör utöver det rening av en lågt kontaminerad spillvattenström ifrån de 
pannhusen som en extra säkerhetsåtgärd. Om ett oljeutsläpp skulle ske inom verksamheten och detta inte stoppades 
av de primära skyddssystem som finns så kommer det att hamna i dagvattendammen. Allt ovan uppnås genom att 
samtliga hårdgjorda ytor inom verksamheten plansätts så att vätskor samlas i dagvattenbrunnarna, samt att 
spillvattenbrunnarna i pannhusen (som går via oljeavskiljare) också ansluts till dagvattendammen. Utloppet på 
dagvattendammen kan stängas med en ventil. Denna kommer vara lätt åtkomlig samt ingå i verksamhetens 
underhållsprogram, kontrollprogram och insatsplan vid brand.

Antagen ny förbrukning av renvatten är 11 300 m3/år. Det kan jämföras med år 2020 då förbrukningen var 7 957 
m3. Ökningen beror på den nya biobränslepannan på fjärrvärmeverket. Övriga verksamheter förväntas ha 
oförändrad förbrukning. Ökningen på fjärrvärmeverket är en grov bedömning och konservativ. Ökningen sker 
jämnt fördelad under perioden september till maj då den nya pannan är i drift. Brandvatten förses via befintlig 
ledning samt enligt ovan kompletterad med uttag ur dagvattendammen, samt från räddningstjänstens tankbilar. 
Behovet av brandvatten kräver således inte någon åtgärd av VA-verksamheten.

Spillvattenutredning

Spillvattenutredningen har reviderats. I syfte att göra vattenfrågorna begripliga ingår även information om 
dagvatten samt släckvatten. 

Hushållsavloppsvattnet renas mycket riktigt i en markbädd och inte med infiltration. Vattnets väg från markbädd 
till recipient har förtydligats i utredningarna och dess figurer. I utredningen är flödet ut från markbädden 
fortfarande detsamma som går in. Om det är viktigt att ändra denna figur så att 70 % infiltreras så kan figuren 
revideras. Utloppet från markbädden är ca 10 meter ifrån bädden och vattnet går sedan ytledes ca 200 m till 
recipient. Vattnet hamnar alltså på samma ställe även om bädden är otät.

I den första versionen av spillvattenutredningen var mängden spolvatten för stor. Posten var en restpost för att få 
ihop totalen av vattenanvändningen då många vattenströmmar saknade mätning och behövde bedömas. 
Utredningen hade underskattat mängden BDT+WC vatten vilket gav en för stor mängd ”spolvatten”. Att 
rutinmässigt hålla rent i verksamheten är normalt och nödvändigt ur många aspekter, t.ex. säkerhet och arbetsmiljö. 
Pannhusen tvättas varje fredag. Verksamheten är trång och varierande. Vissa ytor kan säkert rengöras med 
spolmaskin men andra inte. När nu mängden spolvatten revideras så är potentialen att minska vattenförbrukningen 
liten. Belastningen av föroreningar i vattnet bedöms fortfarande mycket liten och är nu dessutom kopplad till 
rening via dagvattendammen som en säkerhetsåtgärd. Spolning utomhus sker ytterst sällan och fick för stor vikt i 
första versionen av utredningen. 

”Processvattnet med högre salthalt” innehåller ungefär dubbla halter av de mineraler som ingår i dricksvatten. 
Dessutom tillsätts natriumklorid vilket ger en NaCl- halt på 0,03 vikt-%. Detta är alltså i princip dricksvatten.

Det har nu kommit fram en kostnadsbedömning för kommunal påkoppling av avlopp. Kostnaden bedöms till 6,5 
Mkr + anslutningsledning på tomtmark + anslutningskostnad. Totalt över 7 Mkr för alla tre verksamheterna. Detta 
ska jämföras med att komplettera befintlig markbädd med fosforfälla som bedöms kosta 0,2 Mkr. Om revision 
visar att markbädden behöver göras om blir kostnaden kanske det tredubbla. Kungälv Energi kommer se till att 
markbädden uppfyller de riktvärden och reduktionskrav som återfinns i Riktlinjer för små enskilda 
avloppsanordningar för Kungälv Kommun (2017). Riktlinjerna utgår från Havs- och vattenmyndigheten allmänna 
råd om små avloppsanordningar för spillvatten (HVMFS 2016:7). För att hushålla med kommunala pengar 
kommer planområdet fortsatt att ha enskild avloppsanordning. 

Minireningsverk är inte längre aktuellt inom planområdet varför detta har utgått ur utredningen.
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Dagvattenutredningen

Dagvattenutredningen för fjärrvärmeverket är reviderad. Den största förändringen består i lösningen för 
dagvattenhantering med dagvattendamm istället för med biofilter. Det är nu även bestämt att ytorna inom 
anläggningen ska luta inåt mot dagvattenbrunnar istället för utåt kanterna till uppsamlingsdiken.  

Ansvarsbeskrivningar för anläggningar norr om vägen har redovisats ovan. Samspelet mellan dagvattenanläggningar 
och släckvatten är redovisat. Alla ytor lutar in mot dagvattenbrunnar och alla dagvattenbrunnar leder till 
dagvattendammen som dessutom fungerar som släckvattendam och brandvattenreservoar. 

Dagens markägarförhållanden kommer att kvarstå. Markavvattningsföretaget har behandlats ovan. Nordre älvs 
Estuarium har behandlats ovan.

Dagvattenutredningen är framtagen som underlag till detaljplan samt en pågående miljötillståndsprocess enligt 
Miljöbalken. Övriga tillstånd för utbyggnaden av fjärrvärmeverket såsom bygglov etc. kommer att ansökas om i 
sinom tid av utbyggnadsprojektet.

Dagvattnets karakterisering i StormTac har valts utifrån schablonhalter för industriområde och skogsmark. I 
schablonen industriområde ingår byggnader, trafikerade ytor etc. För dessa markschabloner har faktor 5 (på skala 1-
10) valts, vilket innebär normal föroreningsgrad för denna typ av område. I StormTac rekommenderas det att 
använda sammanvägda markschabloner snarare än att dela upp markanvändningen och använda takyta, väg, 
parkering, lastkaj etc. Detta för att det statistiska underlaget i StormTac är större beträffande sammanvägda 
markschabloner såsom exempelvis industriområde. I schablonen industriområde ingår bl.a. skogsindustri vilket 
ligger nära den verksamhet som bedrivs. Att verksamheten bara bedrivs 9 månader om året skulle motivera en lägre 
faktor. Sannolikt är mängden transporter räknat högre i schablonen jämfört med de få transporter som når 
fjärrvärmeverket vilket skulle kunna motivera en annan faktor. Den samlade hanteringen av flis inomhus motiverar 
också en lägre faktor. Utredningen har inte djupdykt i dessa avvägningar utan använt faktor 5 på skalan. Meningen 
”Det är svårt att hitta ytterligare ytor för hantering av dagvatten från denna del av fastigheten och därmed att 
uppfylla kommunens målvärden avseende föroreningskoncentrationer för befintlig bebyggelse” var en mening som 
skulle ha reviderats bort men av misstag fanns kvar. I utkasten till den första dagvattenutredningen uppfylldes inte 
kommunens målvärden. Utredningen fick då i uppdrag av beställaren Kungälv Energi att ta fram en lösning som 
klarade målvärden och riktvärden för befintlig och tillkommande verksamhet. En sådan lösning togs fram och 
därpå reviderades utredningen. Tyvärr blev denna mening kvar. Av övrig information i utredningen framgår det 
dock att målvärden och riktvärden klaras. Då var lösningen biofilter. I den reviderade utredningen är lösningen en 
dagvattendam för att klara målvärden och riktvärden för dagvattnet. Den är lokaliserad söder om Energivägen och 
inom föreslagen detaljplan. Fjärrvärmeverksamheten tillgodoräknar sig ingen rening av dagvatten eller spillvatten 
utanför den yta som fjärrvärmeverksamheten har rådighet över.

Geotekniska utlåtandet

Efter samrådet kompletteras de geotekniska utredningarna för att ytterligare klargöra förutsättningar och behov av 
åtgärder.

Planbeskrivningen

Planbeskrivningens avsnitt om vattenområden och vattenhantering har bearbetats utifrån de reviderade 
utredningarna och nya förslag till lösningar. 

Närmaste recipient Komarksbäcken är nu utredd. Tillkommande flöde från verksamheten jämfört med dagsläget är 
mindre än 1 l/s under perioden september till maj och beror på den nya biobränslepannans kondensat. Kravställd 
rening av dagvatten, spillvatten och hushållsavloppsvatten uppnås inom fastighetsgräns.

Tillstånd för vattenverksamhet krävs om ytan av påverkad bäckfåra inklusive grävarbeten överstiger 500 m² eller om 
medelvattenföringen överstiger 1 m3/s. Ytan bedöms till 300 m2 och medelvattenföringen understiger 1 m3/s med 
stor marginal. Projektet kommer att skicka in anmälan om vattenverksamhet.

Oljeavskiljare är standardutrustning inom denna typ av verksamhet. Dess uppgift är att samla upp hydrofoba 
föroreningar medan vatten och vattenlösliga föroreningar passerar. Där det förekommer risk för oljespill är det en 
helt nödvändig säkerhetsåtgärd. De vattenlösliga föroreningar som passerar renas i dagvattendammen.
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Utökat behov av renvatten har redogjorts för ovan.

Plankartan

Planområdet har utökats något för att omfatta markbädden. Det berörda området planläggs som kvartersmark för 
tekniskt ändamål, avloppsanläggning. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för eventuella framtida förbättringar 
av avloppshanteringen. De dagvattenanläggningar som ligger utanför planområdet är våtmarken och de öppna 
diken som leder dagvattnet och lakvattnet dit. Detta är en avgränsning som förvaltningen gjort på ett tidigt stadium 
i processen. 

Efter samrådet har plankartan bearbetats och planbestämmelser har setts över. Syftet är att bestämmelserna ska 
möjliggöra olika lösningar, samtidigt som viktiga funktioner säkerställs. Avsikten är att medge viss flexibilitet inför 
projektering och inför yttelrigare framtida utveckling av området.

Höjdsättning görs bäst i kommande projektering. Höjdsättningen behöver ta hänsyn till många faktorer, bl. a. även 
släckvattenhanteringen.

YTTRANDE

MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN

2021-09-30

Miljöenhetens synpunkter

Parallellt med arbetet med detaljplanen pågår processen om ansökan om tillstånd för fortsatt och tillkommande 
verksamhet vid Munkegärdeverket. Ett antal handlingar rörande tillståndsprocessen har precenterats som 
handlingar också till detaljplanens samråd. Då det fortfarande saknas fullständig dokumentation som t. ex. MKB 
för själva detaljplanen får Miljö- och byggnadsnämndens yttrande ses som ett mycket tidigt utlåtande som även i 
stora drag kan komma att ändras inför detaljplanens granskning.

Spridningsberäkningar för luftföroreningar från kraftvärmepannorna har utförts för årsmedelutsläpp. Utredningen 
konstaterar att utsläppet över kalenderåret varierar kraftigt samtidigt som det inte framgår att 
utsläppsberäkningarna tagit hänsyn till detta. Följden av att göra en spridningsberäkning för årsmedelutsläppet 
utan hänsyn till driftsförhållandena blir att koncentrationshalterna underskattas betydligt för den tid verket 
verkligen är i drift. För att kommunen ska kunna analysera hur och vad som påverkar luftkvaliteten i centralorten 
behöver spridningsberäkningarna spegla kraftvärmeverkets verkliga driftsituation.

Planbeskrivningen redovisar inte den framtida, ackumulerade trafikökning som kan förväntas till planområdet. 
Den ackumulerade fordonstrafiken genereras av samtliga verksamheter inom området under ett framtida prognosår. 
Eftersom trafikuppgifter saknas är trafikbullerutredningen ofullständig och någon annan analys baserad på 
trafikeringen är inte heller möjlig att utföra.

Planområdet omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för dricks-, avlopps- eller dagvatten. Dricksvatten 
tilhandahålls idag från kommunalt nät genom avtal, allt avlopp och dagvatten hanteras enskilt.

Planbeskrivningen anger att vatten och avlopp även fortsatt ska hanteras enskilt men utelämnar 
bedömningsgrunden till ställningstagandet varför inte området ska omfattas av kommunalt verksamhetsområde. En 
spillvattenutredning har tagits fram vilken behandlar sanitets- och porcessavloppet från planområdet.

Såväl spillvattenutredningen som planbeskrivningen saknar godtagbar rimlighetsavvägning avseende val av 
sanitetsavloppslösning. Valet av lösning ska ta hänsyn till såväl miljömässiga som ekonomiska överväganden men 
också den kommunala VA-huvudmannens åsikt i frågan.

För kraftvärmeverkat har en brand- och släckvattenutredning utförts som bland annat visar på tänkbara lösningar 
för hantering av förorenat släckvatten. Övriga verksamheter inom planområdet riskerar även de att drabbas av 
brand varför också dessa bör ingå i en samordnad hantering av brand-, släck och dagvattenhanteringen.

För terrasseringen runt kraftvärmeverket krävs en schaktvolym om ca 6000 m3 enligt planbeskrivningen. Om 
schaktvolymen berg inom planområdet motsvarar mer än 10 000 ton (ca 3 900 m3) aktualiseras frågan om 
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tillstånds- eller anmälningsplikt för täkt enligt miljöprövningsförordningen 4 kap. Planprojektet behöver samråda 
med länsstyrelsen om eventuell tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger innan planens granskningsskede.

Bygglovenhetens synpunkter

Bygglovenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande planbeskrivning. Bygglovenheten 
anser att det finns flera 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. Bland 
annat verkar det saknas prickad mark eller markens användning är otydlig, egenskapsgränser ser ut att ha placerats 
fel eller vara felaktiga och bestämmelserna upprepar sig.

Planen anger vidare en totalhöjd för skorstenar på 60 meter men det står i planbeskrivningen att ”en 
flyghinderanalys ska genomföras om höjden på ny skorsten blir högre än dagens skorstenar”. Befintliga skorstenar 
är enligt planbeskrivningen cirka 50 meter höga. Det betyder att angiven totalhöjd ej kan garanteras och att höjden 
därför behöver utredas ytterligare alternativt villkoras i planen.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Spridningsberäkningen för luftföroreningar har reviderats. Den första beräkningen hade timupplösning för 
emissionerna och emissionerna varierade över året beroende på hur många pannor som behövdes för att tillgodose 
värmebehovet. Typiskt så ökar antalet pannor och hur hårt de körs med fallande utetemperatur, men vilken 
veckodag och vilken tid på dygnet det är påverkar också i hög grad. Variationen över kalenderåret fanns alltså med i 
den första beräkningen och den speglade värmeverkets verkliga driftsituation. Emissionerna från värmeverket ska 
emellertid samköras mot meteorologiska data. De meteorologiska data som användes i beräkningarna var ett 
meteorologiskt typår för 12 månader. I de reviderade beräkningarna har ett scenario skapats där typåret räknats om 
för de 9 månader som värmeverket är i drift, september till maj. Ytterligare ett scenario har undersökts: eftersom 
både utsläppen och meteorologiska data varierar på timbasis är det svårt att veta om de släcker ut eller förstärker 
halterna som beräknas. Alltså: hur vet vi att de maximala utsläppen sker precis när de mest ogynnsamma 
meteorologiska förutsättningar råder? Vilket skulle resultera i de högsta halterna vid marken? För att hantera denna 
osäkerhet har ett scenario skapats där de maximala utsläppen som kan ske från fjärrvärmeverket låses för hela 
perioden december till februari. Detta är de månader där det kan bli så kallt att det kan inträffa (vilket inte ens sker 
varje år). Och så har de samkörts med alla de olika meteorologiska förutsättningar som finns i det meteorologiska 
typåret för aktuella månader. På detta sätt är det säkert att beräkningen fångar upp det värsta fall (högsta halter) 
som kan inträffa. Det innebär dock inte att detta är sannolikt, bara att halterna kan bli så höga i värsta fall. I bägge 
scenarierna klaras MKN för alla föroreningar. I tremånadersscenariot (värsta fall) överskrids utvärderingsgränserna 
för MKN i ett par punkter och miljömålet för frisk luft överskrids något i den högsta punkt som framräknats, men 
där finns inga byggnader.

Den framtida ackumulerade trafikökningen har sammanställts och ligger till underlag för en reviderad 
trafikbullerutredning. En trafikanalys av korsningen Karebyvägen-Energivägen har utförts för att undersöka om 
korsningen behöver byggas om på något sätt.  Korsningen bedöms ha frotsatt god kapacitet för den förväntade 
trafikökningen med nuvarande utformning. Berörda avsnitt i planbeskrivningen har uppdaterats och förtydligats.

Avlopp och dagvatten kommer att hanteras enskilt även fortsättningsvis. Bedömningsgrunden och 
rimlighetsavvägningen till detta baseras på att reningsanläggningen för hushållsspillvatten (trekammarbrunn + 
markbädd kompletterad med fosforfälla) klarar kommunens riktvärden, samt att kostnaden för att ansluta 
kommunalt avlopp av kommunen bedöms till 6,5 Mkr + anslutningsledning på tomtmark + anslutningskostnad. 
Totalt över 7 Mkr för alla tre verksamheterna. Detta ska jämföras med att komplettera befintlig markbädd med 
fosforfälla som bedöms kosta 0,2 Mkr. Om revision visar att markbädden behöver göras om blir kostnaden kanske 
det tredubbla. Merkostnaden på ca 6,5 Mkr för att bli kvitt en markbädd som klarar kommunens riktvärden och 
som hanterar hushållsspillvatten motsvarande 12 medelsvenskars årsförbrukning (från fjärrvärmeverket) samt 
toalettavlopp från åtta dagtidsarbetande (från ÅVC och sorteringsanläggningen) är stor. Bedömningen och 
rimlighetsavvägningen är att kommunens pengar kan användas bättre. Det spillvatten (från pannhusen via 
oljeavskiljaren) som skulle kunna anslutas till avloppet har försumbar föroreningsgrad och små volymer och renas i 
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dagvattendammen. Planområdet har utökats något för att omfatta markbädden. Det berörda området planläggs 
som kvartersmark för tekniskt ändamål, avloppsanläggning. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för eventuella 
framtida förbättringar av avloppshanteringen.

Möjligheterna för en  samordnad brand- och släckvattenhantering mellan de tre berörda verksamheterna har 
undersökts. Då både sorteringsanläggningen och ÅVC har nya och godkända lösningar för detta, och 
verksamheternas läge i förhållande till varandra samt planområdets höjdsättning inte medför några uppenbara 
synergier, bedöms det bättre att respektive verksamhet svarar för sin egen brand- och släckvattenhantering. En sådan 
har tagits fram för fjärrvärmeverksamheten. Ovanstående resonemang gäller även dagvattenhanteringen då den är 
intimt förknippad med släckvattenhanteringen.

Planbeskrivningen har kompletterats med att den planerade schaktvolymen aktualiserar frågan om tillstånds- eller 
anmälningsplikt. 

Efter samrådet har föreslagna förändringar av plankartan stämts av med bygglovsenheten.

En flyghinderanalys har genomförts. Luftfartsverket konstaterar att planförslaget berör MSA-område för Säve, 
Landvetter och Trollhättans flygplats. Flygplatserna inkluderas i granskningskretsen. 

I nuläget planeras tillkommande skorsten med höjd 50 m, vilket har varit utgångspunkten för flyghinderanalysen. 
För att detaljplanen ska rymma viss flexibilitet inför projektering och inför eventuella framtida utveckling 
möjliggör planförslaget en något högre totalhöjd. Efter samrådet har planförslagets högsta tillåtna totalhöjd sänkts 
från 60 m till 55 m (i gällande detaljplan är högsta tillåtna totalhöjd 50 m). Om det bedöms nödvändigt kan 
flyghinderanalysen revideras med utgångspunkt i 55 m höjd, innan detaljplanen antas.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER

 Det bedöms inte rimligt att ansluta planområdet till kommunalt VA.
 Höjdsättning bedöms bättre att göra i kommande projektering.

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget:

 Använding E3 har ändrats från ”dgavattendamm” till ”lakvattendamm”.
 Planområdets gräns åt väster har justerats något för att detaljplanen ska omfatta makbädden som tar emot 

hushållsavloppsvatten från verksamheterna. Området regleras som E4 – avloppsanläggning.
 Mellan deponin och allmän plats NATUR har har en egenskapsgräns tillkommit och egenskapsområdet 

norr om deponing har försetts med prickar.
 Högsta tillåten totalhöjd har ändrats till högst 55 m.
 Planbestämmelse b2 har ändrats till: Lakvatten från deponin ska ledas till lakvattendammarna 

inom användingsområde E3.
 Planbestämmelse b8 har tillkommit: Belysningsstolpar, staket, fundament eller liknande får gå ner 

max 0,5 m under markytan, för att inte riskera att skada deponins skyddande tätskikt.

Utöver ändringar utifrån inkomna synpunkter har följande förändringar gjorts:

 Inom användingsområde med beteckningen E1 har egenskapsgränser justerats något, bl. a. fär att 
skapa bättre förutsättningar för den planerade dagvattendammen.

 Planbestämmelse b4 har ändrats till: Marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och avleds 
till dagvattenanläggningar inom egenskapsområdet.

 Planbestämmelse b5 har ändrats till: Marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och avleds 
till dagvattenanläggningar i egenskapsområde b6.
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I övrigt har textavsnitt i plabeskrivningen uppdaterats utifrån bearbetade utredningar och andra redaktionella 
ändringar har gjorts av plan- och genomförandebeskrivningen

SAKÄGARE SOM HELT ELLER DELVIS INTE HAR TILLGODOSETTS I PLANFÖRSLAGET:

Sakägare Synpunkt Skede

FÖRSLAG TILL BESLUT
Med detta föreslås att Kommunstyrelsen godkänner planförslaget för granskning enligt PBL (2010:900) 5:18.

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 15 december 2021

Henrik Johansson Johan Hellborg
Enhetschef Plan Planhandläggare

Commented [BVS3]:  Detta bör vi kunna ta bort. Ok, 
Johan?
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER 71

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

Övriga handlingar
 Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
 Undersökning av betydande miljöpåverkan
 Miljökonsekvensbeskrivning, WSP, ---- -- --

Utredningar
Följande utredningar/underlag har tagits fram för den del av detaljplanen som omfattar 
utbyggnad av fjärrvärmeverk: 

 Dagvattenutredning, WSP, 2021-11-26

 Förprojektrapport: ny fjärrvärmeproduktion Kungälv Energi AB. WSP 2021-01-22 

 Geotekniskt utlåtande, WSP, 2020-12-16

 Geoteknisk utredning, WSP, ---- -- --

 Markteknisk undersökningsrapport (MUR), WSP, ---- -- --

 Naturvärdesinventering, WSP, 2020-11-20

 Släckvattenutredning, WSP, ---- -- --

 Spillvattenutredning, WSP, 2021-11-17

 Spridningsberäkning utsläpp till luft, WSP, 2021-11-16

 Verksamhetsbuller, Efterklang, 2020-12-11
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För den del av detaljplanen som omfattar återvinningscentral, sorterings- och 
omlastningsanläggning samt deponi har följande utredningar/underlag tagits fram i samband 
med planarbetet eller tidigare processer: 

 Beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen (deponi), Länsstyrelsen Göteborgs och 
Bohus län, 1990-10-18

 Brandvatten Munkegärde, PM (sorteringsanläggning och omlastningsstation), 
Ramböll, 2016-05-19

 Dagvattenutredning Munkegärde återvinningscentral, BG&M Konsult AB, BGM, 
2017-10-05

 PM Dagvattenutredning MG ÅVC REV 180307 (2017-10-05)

 Geoteknisk utredning Munkegärde avfallsanläggning (deponi), GF konsult AB, 
2006-09-25

 Geoteknisk undersökning ÅVC Munkegärde, ÅF, 2014-11-28

 Geotekniskt utlåtande, WSP, 2021-05-04

 Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för 
Munkegärde ÅVC, Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20

 MKB med teknisk beskrivning Munkegärde Miljö, Ramböll Sverige AB, 2006-01-27

 Naturvärdesinventering, WSP, 2021-05-21

 Geoteknisk utredning WSP, ---- -- --

Följande utredningar/underlag har tagits fram för detaljplanen som helhet:

 PM Trafikbuller, WSP,  2021-11-04

 PM Trafikanalys WSP, 2021-11-29

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 under hösten 2020. Planen handläggs med utökat 
förfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med 
översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och har ett betydande intresse för 
allmänheten. Planförslaget har bedömts kunna medföra en betydande miljöpåverkan och en 
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miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för att integrera hantering av olika miljöaspekter i 
planarbetet. Planen bedrivs som en exploatörsdriven detaljplan.

Planförslaget har varit utställt på samråd 9 juli 2021 till 30 augusti 2021. Synpunkter på 
planförslaget har ställts samman i en samrådsredogörelse, där synpunkter bemöts och 
föreslagna justeringar och kompletteringar beskrivs. Efter granskningen sammanställs inkomna 
synpunkter och eventuell bearbetning av handlingarna i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen 
bedöms kunna antas under andra kvartalet 2022. 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv 
Energi ska kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme. Planen syftar vidare 
till att bekräfta och möjliggöra viss utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på platsen. I 
planområdet ingår också den befintliga nedlagda deponin för att säkerställa att dess skydd 
regleras i detaljplan. Detaljplanen medger en solcellsanläggning på deponin. Detaljplanen ska 
dessutom säkerställa hantering av dagvatten och skyfall, liksom risker för översvämning, buller 
och andra störningar. 

Syfte
Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmeverket i Munkegärde, att säkerställa 
skydd för befintlig deponi och samtidigt möjliggöra för en solcellsanläggning där, samt att 
bekräfta och reglera befintlig verksamhet på återvinningscentral och sorteringsanläggning,  samt 
möjliggöra viss utveckling av dess verksamhet. 

Huvuddrag
Detaljplanens huvuddrag innebär att fjärrvärmeverket kan byggas ut enligt aktuellt förslag, 
sydväst om befintlig anläggning, med en biobränslepanna och en biooljepanna med tillhörande 
system, samt att den intilliggande återvinningsverksamheten, sorteringsanläggningen och 
deponin bekräftas och regleras. Planen prövar också möjlighet för en viss utbyggnad av 
återvinningscentralen västerut. Vid deponin möjliggörs för en solcellsanläggning. Vid 
anläggande ska skyddet av deponin beaktas. 
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PLANDATA

Lägesbestämning
Planområdet ligger i Munkegärde, ca 1,5 kilometer nordöst om Kungälvs centrum. Från 
Karebyvägen leder Energivägen till området där det idag finns en fjärrvärmeanläggning 
(Munkegärdeverket), Munkegärde återvinningscentral, sorteringsanläggning och 
omlastningsstation samt en avslutad deponi. 

Orienteringskarta med planområdet markerat med rött. 

Areal
Planområdet omfattar knappt 200 000 kvadratmeter eller ca 20 hektar. 

Markägoförhållanden
I planområdet ingår helt eller delvis fem fastigheter: Tippen 1 som ägs av Kungälv Energi, samt 
del av Munkegärde 1:1, del av Munkegärde 3:29, del av Olseröd 1:3 och del av Ängegärde 5:1 
som alla ägs av Kungälvs kommun.
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Ortofoto över planområdet med befintliga fastigheter. Ungefärlig planområdesgräns är markerad med 
rött. 

Befintlig verksamhet
Inom planområdet bedrivs idag ett antal olika verksamheter. Planförslaget säkerställer och 
möjliggör viss utbyggnad av dessa men omfattar inga nya verksamheter.
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Ortofoto med översiktlig redovisning av planområde och verksamheter. Ungefärlig planområdesgräns 
markerad med rött.

Munkegärdeverket - fjärrvärmeverk
Munkegärdeverket byggdes under slutet av 1990-talet och producerar både värme och el. Två 
fastbränslepannor (som eldas med grot, bark och stamvedsflis) med tillhörande rökgasrening 
och rökgaskondensering producerar största delen av den fjärrvärme som försörjer Kungälvs 
kommun. Dessa två fastbränslepannor producerar ånga vilket i sin tur driver en turbin och 
generator där el tas ut. För att klara värmeförsörjningen också under kalla dagar finns dessutom 
två pannor som eldas med bioolja.

 

Munkegärdeverket, hösten 2020

Munkegärde återvinningscentral (ÅVC)
Munkegärde ÅVC är den största av Kungälvs kommuns återvinningscentraler och tar emot 
grovavfall från mindre verksamheter samt grovavfall och farligt avfall från hushåll. Sorterat 
grovavfall lämnas vid containerplatser vid ramp. Farligt avfall mellanlagras på anläggningen 
innan borttransport, medan övriga avfallsfraktioner kontinuerligt transporteras till 
intilliggande sorteringsanläggning och omlastningsstation innan vidaretransport sker till 
slutmottagare. Inom anläggningen finns också plats för mottagande av material för 
återanvändning samt körytor och personalbod med kontor. Ombyggnad av området internt 
planeras under 2021–22.

Sorteringsanläggning och omlastningsstation 
I anslutning till återvinningscentralen finns en sorteringsanläggning och omlastningsstation för 
avfall, som bedrivs av Renova som arrendator.

Verksamheten omfattar sortering och mellanlagring av grovt verksamhetsavfall och avfall från 
återvinningscentralerna i Kungälv. Utsorterat träavfall (dock inte impregnerat trä) flisas på 
anläggningen och grovt brännbart avfall krossas kampanjvis. I omlastningshallen lastas både 
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hushållsavfall och stallgödsel om inför vidare transport till Sävenäs avfallskraftvärmeverk i 
Göteborg. Även biologiskt avfall omlastas i hallen men körs då vidare till Marieholm 
förbehandlingsanläggning.  

På anläggningen finns dessutom en företags-ÅVC där småföretagare har möjlighet att lämna sitt 
sorterade avfall. 

Deponi
Planområdets norra delar består av en avslutad deponi som var i bruk från 1960-talet till början 
av 2000-talet. Deponins nordvästra del är sluttäckt, medan sluttäckning av återstående delar 
pågår och planeras avslutas under 2021.

Vy mot nordöst: ÅVC, sorteringsanläggning och omlastningsstation samt deponi, hösten 2020
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07, § 297 att meddela positivt planbesked enligt 5 kap. 
2 § Plan- och bygglagen (PBL) samt uppdra åt förvaltningen att upprätta detaljplan enligt 
ansökan.

Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Kungälvs kommun (ÖP 2010), antagen av Kommunfullmäktige 
2012-01-19, redovisas planområdet som befintligt verksamhetsområde. Översiktsplanen 
beskriver också att kommunen ska bevara och förvalta sina verksamhetsområden. 

Kartbild med redovisning av verksamhetsområden enligt ÖP2010

Detaljplan, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet omfattas delvis av detaljplan för bioenergiverk för Kungälvs stad, aktnummer 
1781, lagakraftvunnen 1995-07-19, som inom det aktuella planområdet anger markanvändning 
E1 – bioenergiverk, E2 - återvinningscentral, E4 – infartsgata samt NATUR. Övrig mark är inte 
planlagd. 
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Utsnitt ur gällande detaljplan med bestämmelser.

Övergripande strategiska dokument 
De övergripande strategiska dokument som, förutom översiktsplanen, anses mest relevanta för 
området är kommunens energiplan och dagvattenplan.

I kommunens energiplan från 2010 har detaljerade resultatmål tagits fram med utgångspunkt i 
kommunens klimatmål. Ett av dessa resultatmål för kommunen som helhet är en ökad 
produktion av fjärrvärme. I energiplanen anges också att nya byggnader i första hand ska 
anslutas till biobaserad fjärrvärme, samt att fjärrvärmenätet ska utökas i befintlig bebyggelse.

Dagvattenplanen (2017) består av tre delar: dagvattenpolicy, dagvattenhandbok och 
åtgärdsförslag. Planen är en del i kommunens arbete för att ställa krav på trög, ytlig 
dagvattenavledning samt lokalt omhändertagande och fördröjande nära källan. 

För planering inom Kungälvs kommun ska alltid Svenskt Vattens senaste rekommendationer 
beträffande klimatfaktorer användas. Kommunen ställer också krav på att fördröjning av 
dagvatten i första hand sker inom fastighet/kvartersmark vid exploatering och ombyggnad i 
befintliga områden. Avsikten är skapa förutsättningar för en robust dagvattenhantering som 
inte skapar olägenhet för miljöer nedströms i systemen. I första hand ska fördröjningsvolym 



29 Beslut om granskning  Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-29 Beslut om granskning  Tippen 1 m.fl. : Planbeskrivning_Munkegärde_GRANSKNING_2021-11-29

  Planbeskrivning - Granskningshandling 2021-12-15

                                                       
                                                         13

baseras på platsspecifika egenskaper, när detta inte är möjligt rekommenderas att volym 
beräknas enligt något av alternativen nedan:

 Alternativ 1: fördröjningsvolym på 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta. 
 Alternativ 2: fördröj dimensionerande nederbörd med 10 års återkomsttid och 1,25 i 

klimatfaktor till ett utflöde på 15 l/s ha. 

Kommunen ställer krav på dagvattenrening för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna 
(MKN) uppfylls i recipienterna. Som ett stöd vid utformandet av lösningar för dagvattenrening 
har kommunen tagit fram riktvärden avseende föroreningar som kan förekomma i dagvatten 
och dessa tillämpas vid exploatering. För befintlig bebyggelse utgör värdena istället målvärden. 

Planprogram, Fastighetsplaner etc.
Planområdet omfattas inte av planprogram, fastighetsplaner eller andra planer.

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 Kungälvs kommuns lokala 
miljömål (reviderad februari 2014). Av de lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt 
angelägna för planförslaget:

Begränsad klimatpåverkan

Fjärrvärmen tar tillvara resurser som annars skulle gå förlorade, t.ex. rester från 
skogsavverkning och skogsindustri och spillvärme från industrier. Fjärrvärme ger möjlighet att 
producera värme och el samtidigt på ett resurseffektivt sätt. Fjärrvärmeproduktionen i Kungälv 
är helt fossilfri och minskar behovet av att använda olja i små pannor, eller el som delvis kan 
ha producerats med fossila bränslen. Enligt kommunens energiplan ska fjärrvärme vara det 
första alternativet till värmekälla vid nybyggnation. För att klara efterfrågan måste 
produktionskapaciteten för fjärrvärmen byggas ut vilket kräver ökad yta till fjärrvärmeverket. 
Planförslaget möjliggör också placering av solceller på den avslutade deponin, under 
förutsättning att skyddsbestämmelser för tätskikt kan uppfyllas. Ökad användning av fossilfri 
fjärrvärme och solenergi minskar behovet av fossila energikällor som kol eller olja. 
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Giftfri miljö

Goda förutsättningar för att bedriva och utveckla verksamheten på återvinningscentralen och 
sorteringsanläggningen bidrar till kommunens mål avseende källsortering och insamling av 
miljöfarligt avfall. Detaljplanen ska dessutom säkerställa skydd för avslutad deponi. Båda dessa 
faktorer bidrar till en giftfri miljö. En väl fungerande och tillgänglig hantering av bland annat 
kylar och frysar minskar risken för utsläpp av ozonnedbrytande köldmedier och bidrar därmed 
också till målet skyddande ozonskikt.

God bebyggd miljö

I kommunens mål för god bebyggd miljö ingår bland annat utbyggnad av 
fjärrvärmekapaciteten som en del i kommunens energiomställning, genom att el och olja för 
uppvärmning ersätts av fjärrvärme, ved, pellets, solfångare samt värmepumpar. Att använda 
fjärrvärme istället för el till uppvärmning frigör kapacitet i elnäten till andra behov i samhället, 
som t.ex. elbilar. I målet ingår också att hushållen ska kunna uppfylla sin skyldighet att sortera 
miljöfarligt avfall, vars mängd ökat betydligt under 2000-talet, och lämna det till miljöstationer, 
återvinningscentraler eller tillverkare. 

Frisk luft och bara naturlig försurning

Ett genomförande av planförslaget möjliggör att mer bebyggelse kan ansluta till fjärrvärme, 
istället för att ha egen uppvärmning i form av pannor eller värmepumpar. Små pannor som 
eldas av olja, pellets eller ved ger upphov till lokala luftföroreningar och försurning. När 
förbränningen istället samlas i stora pannor i utkanten av stan finns möjlighet att rena 
rökgaserna mycket effektivare. Värmepumpar ger inga lokala utsläpp men en stor del av 
elproduktionen i norra Europa sker fortfarande med kol, naturgas och andra bränslen som ger 
klimatpåverkan, luftföroreningar och försurning. På grund av begränsningar i elnät och 
värmebrunnar är det inte alltid möjligt att anlägga värmepumpar i tätort.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen 
undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 
kap. 5 § miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att kommunen (1.) identifierar 
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan 
med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda 
miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet. Särskilda föreskrifter om de 
omständigheter som avses har meddelats (6 kap. 6 § MB) i miljöbedömningsförordningen. 
Undersökningen bidrar till att integrera miljöaspekter i planen eller programmet, vilket i sin 
tur i främjar en hållbar utveckling.

Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
strategisk miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska 
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kommunen bl.a. (1.) samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), och (2.) ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB).

Den nu aktuella detaljplanen omfattar tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och 
planförslaget antas därför kunna medföra betydande miljöpåverkan. Undersökning av 
betydande miljöpåverkan (identifiering av omständigheter och samråd) har utförts. 
Länsstyrelsen inkom med samrådsyttrande 2021-05-06. Kommunen har i särskilt beslut avgjort 
att genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och i beslutet 
redovisat de omständigheter som talar för eller emot det. Beslutet har gjorts tillgängligt för 
allmänheten (6 kap. 7 § MB). Beslutet får inte överklagas (6 kap. 8 § MB).

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas för planförslaget (enligt 6 kap. 3, 9 och 10 §§ 
MB). 

Avvägningar enligt Miljöbalken
Riksintressen (3 och 4 kap. MB)
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken (MB).

Planen bedöms inte påverka något riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB.  

Göta älv-Nordre älvs dalgång, ca 2-3 km från planområdet, omfattas av Natura 2000 och är av 
riksintresse för naturvård. Närmaste område av riksintresse för kulturmiljövården är Kungälvs 
gamla stad-Bohus fästning.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar 
bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt 
omgivningsbuller.

Det finns inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för vatten överskrids eller 
riskerar att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell 
planläggning. Utredningen om spridningsberäkningar till luft indikerar att i ett värsta scenario 
kan halter av kväveoxider riskera att överskrida utvärderingströsklar och miljömål. 
Överskridande bedöms ske ytterst sällan i praktiken och främst i ett område där det inte finns 
någon bebyggelse.

MKN vatten
Planområdet är beläget inom delavrinningsområde för Ovan Kvillen i Nordre älvs 
vattendragsyta. Recipient är Nordre älv (SE642012-126863), för vilken det finns fastställda 
miljökvalitetsnormer (MKN). Recipienten ligger inom Kungälvs kommun och mynnar i havet. 
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Huvudsaklig markanvändning inom det aktuella tillrinningsområdet samt recipientens övriga 
tillrinningsområde är odlingsmark och naturmark samt villa- och bostadsområden med en del 
industri.

Den ekologiska statusen för recipienten bedöms som måttlig, med mål om att uppnå god status 
2021. Recipienten uppnår inte god kemisk status på grund av överskridande halter av 
perfluoroktansulfonsyra och dess derivater (PFOS) samt kvicksilver och bromerade difenyleter 
(flamskyddsmedel, PBDE) i biota (fisk). I stort sett alla svenska vattenförekomster har högre 
halter av kvicksilver och PBDE än gränsvärdena inom EU, vilket innebär att få 
vattenförekomster klarar normen för god kemisk status. Därför gäller ett nationellt undantag 
för ämnena kvicksilver och PBDE med mindre stränga krav. Skälet för undantag är att det 
bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE och kvicksilver till de nivåer som 
motsvarar god kemisk status. 

Recipienten nås via Komarksbäcken vars rinnväg är över 6 km innan den når Nordre älv. 

Vattenförekomsten Nordre älv är markerad med ljusblå linje. Planens läge är markerat med röd 
cirkel. (VISS, 2021)

Det finns inga grundvattenförekomster med beslutade miljökvalitetsnormer i området.

Dagvatten, lakvatten, spillvatten och hushållsavloppsvatten från området kommer omhändertas 
på ett sådant sätt att MKN i Nordre älv inte påverkas negativt. 

Fjärrvärmeverk

För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en dagvattenutredning, en spillvattenutredning samt en 
släckvattenutredning genomförts. 
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I dagvattenutredningen föreslås att en dagvattendamm anläggs för att fördröja och rena 
dagvatten från hela Munkegärdeverket., se vidare i avsnitt Dagvatten. Om dagvattenlösningen 
utformas enligt detta förslag, bedöms föreslagen utbyggnad inte påverka MKN för berörd 
recipient negativt. Vid andra dagvattenlösningar är det nödvändigt att se över att dessa har 
motsvarande effekt som den föreslagna lösningen för att inte riskera att möjligheterna att följa 
miljökvalitetsnormerna påverkas negativt.

I spillvattenutredningen föreslås hur kondensat, spillvatten från processen samt 
hushållsavloppsvatten ska hanteras. När dessa åtgärder har vidtagits kommer inte möjligheterna 
att följa MKN påverkas negativt. Mängden kondensat kommer att öka då den nya 
fastbränslepannan byggs, men halterna av föroreningar i kondensatet kommer vara desamma 
som nu. Spillvatten från processen har låg föroreningsgrad men kommer som en extra 
säkerhetsåtgärd att kopplas via den nya dagvattendammen där fördröjning och rening sker. 

Hushållsavloppsvatten kommer även fortsättningsvis att ledas via slamavskiljare 
(trekammarbrunn) och markbädd. För att markbädden ska klara de krav som kommunen 
ställer på enskilda avlopp föreslås i spillvattenutredningen att markbädden kompletteras med 
fosforfälla samt vid behov läggs om.

En lösning för släckvattenhantering har tagits fram. När den implementerats är risken mycket 
låg att släckvatten sprids till recipient.

Återvinningscentral

Dagvatten från de hårdgjorda delarna av återvinningscentralens verksamhetsområde leds till en 
dagvattendamm väster om området för rening. Från dammen avleds vattnet i öppna diken i 
skogsmark vidare ut till våtmark i väster. Risken för påverkan på de närliggande 
ytvattenförekomsterna bedöms vara ytterst liten och inte bidra till att miljökvalitetsnormerna 
inte kan uppnås. Risken för att förorena yt-och grundvatten minimeras genom rutiner för spill 
och uppsamling och rening av dagvatten i damm.

Sorteringsanläggning och omlastningsstation

Dagvatten leds via dagvattenbrunnar till slam- och oljeavskiljare för att sedan lämna 
anläggningen via rörledning och öppna diken vidare till våtmark. Risken för påverkan på de 
närliggande ytvattenförekomsterna bedöms vara liten och inte bidra till att 
miljökvalitetsnormerna inte kan uppnås. Risken för att förorena yt-och grundvatten minimeras 
genom väl fungerande rutiner för spill och uppsamling och genom reningen av dagvatten i 
anläggningens slam- och oljeavskiljare samt ytterligare rening i våtmarken. Som säkerhetsåtgärd 
finns även en avstängningsventil. Att vattnet ska behandlas i en slam- och oljeavskiljare regleras 
av sorteringsanläggningens miljötillstånd.

Deponi

Lakvatten från deponin leds till två befintliga dammar, sydöst och nordväst om deponin. 
Vatten från den sydöstra dammen pumpas sedan till den nordöstra, varifrån det leds i dike till 
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våtmarken väster om planområdet, där vattnet renas. Lakvattnet provtas och hanteras enligt 
beslutat kontrollprogram varigenom risken att påverka miljökvalitetsnormerna negativt följs 
upp.  

MKN luft
Verksamheten inom området (fjärrvärmeverk, återvinningscentral med sorterings- och 
omlastningsanläggning och deponi) regleras genom villkor i miljötillstånd.

Fjärrvärmeverk

För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en spridningsberäkning – utsläpp till luft genomförts 
(WSP, 2021-11-16). 

Spridningsberäkningarna har utförts för emissioner till luft av svaveloxid, kväveoxider, 
kolmonoxid och partiklar (PM10 och PM2.5) från produktionsanläggningen. För att inte 
underskatta halterna har två scenarion undersökts. Scenario driftsäsong representerar ett helår, 
men helåret är reducerat till driftsäsongen som är 9 månader och meterologiska data som 
använts gäller dessa 9 månader. För att utreda högsta halter som kan uppkomma har ett värsta 
scenario konstruerats benämnt kalla vinter, för december, januari och februari, där maximala 
utsläpp sker under hela perioden kombinerat med meterologiska data för ett typår. 

Utifrån spridningsberäkningarnas resultat har jämförelser med miljökvalitetsnormer (MKN) 
och dess utvärderingströsklar, samt miljökvalitetsmål, utförts. Över lag klaras miljömål, 
miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar med marginal, men utredningen indikerar att i 
värstascenariot kalla vinter riskerar halter av kväveoxider att överskrida utvärderingströsklar 
och miljömål. Beräkningarna för kalla vinter är mycket konservativa och överskridanden 
bedöms sannolikt ske ytterst sällan i praktiken. Överskridandet av miljömålet sker i ett område 
där det inte finns någon bebyggelse.

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, deponi

De utsläpp till luft som härrör från verksamheten vid ÅVC, sorteringsanläggning och 
omlastningsstation samt deponi är främst utsläpp från fordon vid transporter till, inom och 
från området. Verksamheten bedöms inte vara av sådan art och omfattning att 
miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas på grund av trafik från verksamheten. 
Stängningen av ÅVC Ytterby förväntas öka transporterna till Munkegärde ÅVC med 10 %, ca 
15 000 lätta fordon om året.

I miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförd i samband med ansökan om miljötillstånd för 
återvinningscentralen (Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20), konstateras att 
utsläppen som genereras av fordon främst består av kväveoxider, koldioxid och koloxider: 
ämnen som bidrar till växthuseffekten och kan medverka till negativa hälsoeffekter. Genom 
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återvinningscentralens och sorteringsanläggningens/omlastningsstationens centrala läge 
minskar dock avfallslämnarnas transporter. För att vidare minska påverkan från transporter är 
tomgångskörning förbjuden inom ÅVC-området. Kungälvs kommun ställer också stränga 
miljökrav vid upphandlingar av entreprenörer för transporter. 

I framtiden kan trafiken till ÅVC förväntas öka i takt med att Kungälv växer. Ökningen 
bedöms marginell.

Naturreservat (7 kap 4-8 § MB) / Kulturreservat (7 kap 9 § MB)
Detaljplanen berör inga naturreservat eller kulturreservat. Närmaste naturreservat är Fontin och 
Marieberg, som ligger minst ca 1 km öster om planområdet.

Planförslaget bedöms inte medföra ökad risk för utsläpp till vatten som kan påverka 
naturreservaten Göta och Nordre älvs dalgångar eller Nordre älvs estuarium. 

Biotopskydd (7 kap 11 § MB)
Planen påverkar inget biotopskyddat objekt. I genomförda naturvärdesinventeringar för 
fjärrvärmeverket (WSP, 2020-11-20 och 2021-05-21) konstateras att det finns stenmurar inom 
området men att dessa inte bedöms omfattas av biotopskydd, då de inte är belägna på 
jordbruksmark.

Strandskydd (7 kap 13-18 § MB)
Planen berör inget område som omfattas av strandskydd. 

Vattenverksamhet (11 kap MB)
Där den nya delen av fjärrvärmeverket föreslås placeras finns idag en bäckfåra som kommer att 
överbyggas. Bäcken får ledas runt utbyggnaden eller kulverteras under den. Ytan av påverkad 
bäckfåra inklusive grävarbete bedöms till 300 m2. Medelvattenföringen i bäcken är under 1 
m3/s med god marginal. Överbyggnad av bäcken kräver således godkänd anmälan om 
vattenverksamhet innan arbeten påbörjas. Anmälan om vattenverksamhet görs till länsstyrelsen.

Väster om planområdet finns enligt Vattenarkivet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett 
torrläggningsföretag från 1930, Munkegärde m.fl. TF 1930. Stora delar av området är idag 
bebyggt. Kvarvarande naturmark och ängsmark ägs av kommunen. 

Markägare till markavvattningsföretaget är Kungälvs kommun, Kungälvsbostäder och Kungälv 
Energi. Markavvattningsföretaget kan sannolikt avvecklas.  Vattennivån inom 
markavvattningsföretaget kan dock inte ändras utan en noggrann analys. Det skulle kunna 
påverka befintlig bebyggelse, den nordöstra lakvattendammen, de diken som för dagvatten och 
lakvatten till våtmarken, våtmarken samt Kungälv Energis solceller och solfångare.
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FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR

Översikt planområde, ungefärlig planområdesgräns markerad med rött.

Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar
Planområdet ligger på en höjd, till stor del omgivet av skog som skiljer området från bostäder i 
söder, Romelandavägen i sydost och pågående bergtäkt i nordost. Västerut är landskapet mer 
öppet mot bostadsområdet Olseröd, som närmast ca 250 meter från planområdet. Området 
består idag av områden för de befintliga verksamheterna: fjärrvärmeverk och 
återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, deponi samt skogsmark 
dominerad av tall och bok. Inom området finns också tre dag-/lakvattendammar kopplade till 
de olika verksamheterna. De ianspråktagna ytorna, utom deponin, är till största delen 
hårdgjorda. Inom ÅVC och sorteringsanläggning/omlastningsstation är markytan relativt plan 
och ungefär i nivå med Energivägens anslutning, medan fjärrvärmeverket ligger på en platå 
några meter högre än vägen. Befintligt solcellsfält i väster ingår inte i det föreslagna 
planområdet.
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Planförslag
Fjärrvärmeverk

Planförslaget innebär att en del av skogsmarken i anslutning till befintligt verksamhetsområde 
bebyggs med nya anläggningar för fjärrvärmeverket. Aktuellt utbyggnadsområde består idag av 
ett mycket kuperat naturområde med bergsryggar och mellanliggande dalsänka och för att 
markbereda området krävs därför omfattande schakt- och fyllningsarbeten. Den totala 
tillkommande ytan för föreslagen utbyggnad är ca 4200 m2. För terrassering krävs en 
schaktvolym om ca 6000 m3 och en fyllningsvolym om ca 3700 m3. Då schaktvolymen 
motsvarar mer än 10 000 ton aktualiseras frågan om tillstånds- eller anmälnignsplikt för täkt. 
Anmälan respektive tillståndsansökan ställs till länsstyrelsen.

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, deponi och 
avloppsanläggning

Området för återvinningscentral och sorteringsanläggning/omlastningsstation är till största 
delen hårdgjort. Här bekräftar planförslaget de befintliga verksamheterna och möjliggör 
uppförande av byggnader med en total byggnadsarea (BYA) om 5000 m2. 

Utöver de ytor som redan är ianspråktagna för ÅVC och sorteringsanläggning/ 
omlastningsstation möjliggör planförslaget viss utökning av verksamheten på områden som 
idag till viss del utgörs av skogsmark. Det gäller ett område nordväst om Energivägen för ÅVC, 
där verksamheten föreslås få utökas på den yta som ligger ungefär i nivå med befintligt 
verksamhetsområde, som släntar av nedåt mot nordävst. Väster om detta område är marken 
precis som i nu gällande detaljplan reglerad som allmän plats NATUR med bestämmelsen 
skogsridå ska bevaras. Här ger också bestämmelsen väg får finnas utrymme för en nyligen 
anlagd intern väg till solcellsfältet. Sydväst om naturområdet och i direkt anslutning till 
området för ÅVC planläggs ett mindre område för tekniskt ändamål, avloppsanläggning. Inom 
området finns redan idag en markbädd där verksamheternas hushållsavloppsvatten ska renas. 
Planläggningen säkerställer bättre förutsättningar för att på sikt förbättra avloppshanteringen 
där.

Den avslutade deponin är under sluttäckning och skyddas genom planbestämmelser om 
grävning och schaktning.  

Geotekniska förhållanden
Förutsättningar
För fjärrvärmeverket har i samband med planarbetet ett geotekniskt utlåtande (WSP, 
2020-12-16) tagits fram och en geoteknisk undersökning (PM och MUR, WSP, 2021-05-04) 
utförts, med syfte att utvärdera områdets stabilitetsförhållanden samt ge 
grundläggningsrekommendationer för planerad byggnation. En kompletterande geoeknisk 
undersökning utfördes under november (WSP, 2021-  ),,,
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För området vid återvinningscentralen har ett geotekniskt utlåtande tagits fram (WSP, 
2021-05-04).  En kompletterande geoeknisk undersökning utfördes under november (WSP, 
2021-  ),,,

 

Områden för geotekniskt utlåtande och undersökning för fjärrvärmeverk (vänster) respektive 
geotekniskt utlåtande för återvinningscentral (höger).

Fjärrvärmeverk

Undersökningsområdet består idag av Munkegärdeverket samt skogs- och ängsmark. Öster om 
Munkegärdeverket ligger Kungälvs avfallsanläggning bestående av återvinningscentral (ÅVC) 
samt före detta deponi. Genom området går Energivägen, en asfalterad väg. Nordväst om 
fjärrvärmeverket ska enligt planbeskrivningen för gällande detaljplan (1995) en deponi ha 
förekommit längs med den asfalterade vägen. Ledningar finns i marken inom området.

Fjärrvärmeverket ligger på kanten av en höjd där slänten sluttar ned mot norr. Marknivån 
varierar ungefär mellan +56 och +35 från fjärrvärmeverket ned till foten av slänten i norr. 
Höjderna söder om fjärrvärmeverket har en nivå på ca +64. 

Enligt SGU:s jordartskarta består områdets ytliga jordarter av fyllnadsmaterial, postglacial sand, 
glacial lera och berg.

Utredningsområdet består av olika jordlagerföljd. Söder om befintliga byggnader tillhörande 
Munkegärdeverket är jordlagerföljden representerad av grusig mulljord, torrskorpelera, lera och 
friktionsjord på berg. Jorddjupen varierar kraftigt med uppmätta bergnivåer på 11,5 m under 
markytan. Väster om området i slänten ned mot Energivägen är jorddjupen endast några 
enstaka meter (0 – 2,5 m) med jordlagerföljd representerad av grusig mulljord, torrskorpelera 
och friktionsjord på berg. Norr om Energivägen är jordlagerföljden representerad av sandigt 
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grus (fyllnadsmassor), torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg. Uppmätta jorddjup till 
berg uppgår till ca 12 m. Vid Energivägen är jorddjupet ca 3 m.

Stabiliteten runt Munkegärdeverket, innanför planerad detaljplangräns, är tillfredställande för 
befintliga förhållanden med säkerhetsfaktorer över angivna krav för både odränerad och 
kombinerad analys (kort- och långsiktig stabilitet). Kraven som måste uppfyllas är 
säkerhetsfaktor för odränerad analys Fc ≥ 1,5 och kombinerad analys Fkomb ≥ 1,4.

Norr om Energivägen (gamla deponin), utanför planerad detaljplanegräns, uppfylls inte kraven 
på säkerhetsfaktor för befintlig stabilitet. Lutningen på slänten är för brant och den kritiska 
glidytan har beräknad säkerhetsfaktor i både odränerad och kombinerad analys på 1,2. Om 
gränsen för planerat detaljplanområde utvidgas så att området som berör den kritiska glidytan 
hamnar innanför detaljplangränsen krävs en åtgärd, se berört område i illustration nedan. 
Förslag på åtgärd kan vara att schakta av den brantaste delen av slänten för att få en flackare 
lutning.

Område med ansträngd stabilitet utanför föreslaget planområde.

För planerade förhållanden krävs att naturliga jordlager representerade av torrskorpelera och 
mulljord schaktas bort inom området för utbyggnad innan fyllnadsmassor läggs på marken för 
att stabilitetskraven ska uppfyllas. Släntlutningen på fyllnadsmassorna får inte ha brantare 
lutning än 1:1,5 för att stabiliteten ska vara tillfredställande.

Ingen sättningsproblematik bedöms uppstå väster om Munkegärdeverket vid planerad 
pannbyggnad utifrån spänningsanalys för området med begränsade jorddjup. Söder 
omfjärrväremverket, vid planerad position för bränslelager, finns dock risk för stora 
differenssättningar, då det förekommer lera med stor variation i jorddjup.
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Områdesindelning med olika sättningsförhållanden.

ÅVC

Området kring Kungälv ÅVC bedöms bestå av mestadels fyllnadsmaterial som underlagras av 
berg. Från ÅVC lutar marken svagt i riktning ned mot lakvattendammen. Vid släntfot invid 
lakvattendammen återfinns löst lagrad lera som även bedöms vara högsensitiv på djup större än 
4 m. Leran kan klassas som kvick, om omrörd skjuvhållfasthet <0,4. Mätningar av 
grundvattenytan finns för delar av området i tidigare utförda undersökningar men inga 
undersökningar på portrycksfördelning i lerlagret. 

Enligt information erhållen från arkivinventering har stabiliteten för slänten norr om ÅVC vid 
deponin utvärderats genom odränerad analys i två sektioner. Stabilitetsberäkningar visar att 
stabiliteten är ansträngd med en säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott på 1,4. Säkerhetsfaktorn 
mot stabilitetsbrott ska uppfylla krav enligt IEG Rapport 4:2010. Vid tillståndsbedömning och 
planläggning ska säkerhetsfaktorn för totalsäkerhetsanalys och odränerat fall uppfylla Fc ≥ 1,7 – 
1,5 och kombinerat fall Fkomb ≥ 1,5 – 1,4. För att säkerställa stabiliteten för den planerade 
detaljplanen krävs således en vidare utredning av stabiliteten från ÅVC ned mot 
lakvattendammen i nordväst för både odränerad och kombinerad analys. Odränerad analys 
kontrollerar stabilitet ur ett kortsiktigt perspektiv och kombinerad analys representerar 
långsiktig stabilitet.

Planförslag
För grundläggning av fjärrvärmeverket rekommenderas i den geotekniska undersökningen att 
naturliga jordlager i form av mulljord och torrskorpelera schaktas bort inom området för 
uppfyllnad och planerad utbyggnad av fjärrvärmeverket. Bortschaktningen av naturliga 
jordlager krävs för att stabilitetsförhållanden ska vara tillfredställande. 
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För planerade byggnader rekommenderas olika grundläggningsmetoder med hänsyn till olika 
geologiska förhållanden i läge för byggnaderna. För pannbyggnaden som bedöms grundläggas 
på fyllnadsmassor, friktionsjord och berg rekommenderas en platta på mark. Vid jorddjup 
mindre än 3 meter rekommenderas grundläggning med plintar. För bränslelagret 
rekommenderas grundläggning med pålar då marken är känslig för differenssättningar på 
grund av variationen i jorddjup och förekomsten av lera. Pålning sker ned till fast botten/berg. 
För val och dimensionering av pålar krävs vidare undersökning av djup till berg och dess 
lutning samt lerans egenskaper för specifikt område.

Schakt och fyllning ska alltid utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. 
Släntlutningen anpassas till jordens hållfasthet, grundvattenförhållanden och förekommande 
belastningar mm, se vidare AB Svensk Byggtjänst/Statens geotekniska instituts handbok 
”Schakta säkert – säkerhet vid schaktning i jord” utgiven 2015.

Förorenad mark
Förutsättningar
Inom planområdet finns idag verksamheter som kan ha gett upphov till föroreningar: befintlig 
deponi och återvinningscentral samt sorteringsanläggning/omlastningsstation som tar emot 
och hanterar farligt avfall. Hanteringen av farligt avfall sker i båda fallen i enlighet med villkor 
i gällande miljötillstånd.

Direkt norr om Energivägen finns ett område som består av fyllnadsmassor och på äldre kartor 
identifieras som en gammal avfallstipp. Detta område är i gällande detaljplan reglerat som E2 - 
Återvinningscentral och mark som inte får bebyggas, och ingår inte i den nu aktuella planen.

 

Bild ur planbeskrivning och utsnitt ur plankarta, gällande detaljplan 

Återvinningscentralen tar emot farligt avfall som sedan förvaras i separat byggnad med 
hårdgjort golv. Spillolja tas emot i dubbelmantlade spilloljetankar. Vitvaror förvaras utomhus 
på asfalterad yta.

På sorteringsanläggningen och omlastningsstationen hanteras farligt avfall främst i form av 
impregnerat trä. Det kan även komma in små mängder el- och elektronikavfall på företags-
ÅVC:n. Farligt avfall kan även av misstag komma in på anläggningen i andra fraktioner. Detta 
sorteras då ut och lämnas för vidare hantering. Hantering av avfall sker på hårdgjorda ytor. 
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Asfaltering av ytorna sker årligen på grund av de sättningar som uppstår i den underliggande 
utfyllnaden. Även mindre håligheter som kan uppstå åtgärdas vid behov.

Deponin inom planområdet var i drift från början av 1960-talet till början av 2000-talet. Fram 
till början av 1970-talet deponerades här hushållsavfall och senare schaktmassor, grovavfall och 
slam från reningsverk. Sluttäckning pågår och planeras vara avslutad under 2021.

Planförslag
Verksamheten på de redan ianspråktagna områdena regleras fortsatt i miljötillstånd. Inga 
verksamheter har funnits inom de oexploaterade ytor där planen medger nya verksamhetsytor. 
Den sluttäckta deponin skyddas genom b1 - Sluttäckt deponi med tätskikt under markytan. 
Tätskiktet ska skyddas från åverkan och håltagning. Grävning, schaktning, pålning och 
andra installationer som kräver genomföringar i tätskiktet får inte ske. Schakt får endast 
utföras för anläggande och underhåll av gasdräneringsanläggning och övriga anläggningar 
tillhörande sluttäckt deponi. Träd och buskar får inte planteras. Odling av ätliga grödor (inkl 
djurfoder) får inte ske. All konstruktion och anläggning inom deponin ska utföras på ett 
sådant sätt att intrång av gas hindras och ventileras bort om deponigasen riskeras att 
ansamlas. Elektrisk utrustning som installeras inom deponiområdet ska vara ATEX-klassad 
eller likvärdig om deponigas kan anses kunna ansamlas.

Syftet med skyddsskiktet är att skydda tätskiktet mot påverkan från uttorkning, frost, 
rotpenetrering och erosion. Solcellsanläggningar på avslutade deponier i Europa använder en 
patenterad teknik för installation av markmonterade solsystem. Pelare drivs ner i jorden i flera 
riktningar likt strukturen hos ett träds rötter. Systemet möjliggör montage under svåra 
förhållanden som exempelvis deponier med tätskikt. För att skydda tätskiktet begränsas typ av 
montering och fundament så att de max får gå 0,5 meter under markytan. Djupet ger en 
säkerhetsmarginal till tätskiktet på minst 80-90 cm. 

För att tydliggöra restriktioner vid anläggande finns inom deponins område planbestämmelsen 
b8 - Belysningsstolpar, staket, fundament eller liknande får gå ner max 0,5 m under 
markytan, för att inte riskera att skada deponins skyddande tätskikt. 

Radon
Förutsättningar
Området finns inte med i kommunens befintliga underlag för radonmätningar. Närmaste 
mätningar är utförda direkt väster om Karebyvägen och visar värden mellan 5 och 8 
mikroröntgen/timma, där upp till 12 klassificeras som lågradon.

Planförslag
Planförslaget möjliggör kontor och personalutrymmen kopplade till verksamheten inom 
området men inga bostäder, större kontor eller andra ytor för långvarig vistelse.
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Risk för skred/höga vattenstånd
Förutsättningar och planförslag
Skred

Området kring Munkegärdeverket består enligt SGU:s jordartskarta av fyllnadsmaterial med 
omgivande berg i dagen och partier med lera och postglacial sand. Vid kartering bedömdes 
området markerat med postglacial sand väster om Munkegärdeverket bestå av större delar lera 
än sand. Förekomsten av lera följer den befintliga bäckravinen som löper väster om 
fjärrvärmeverket. Tidigare genomförda undersökningar visar att jorddjupet väster om 
fjärrvärmeverket är grunt på ca 1-3 meter. Öster och sydost om fjärrvärmeverket är jorddjupet 
max 1 meter med större delen berg. Jorddjupet i dalen norr om Munkegärdeverket, intill 
solpanelsfältet, uppgår till över 20 meter enligt tidigare genomförda undersökningar. Lerdjupet 
antas därför öka från Munkegärdeverket ned mot dalen i nordväst. 

 

Utsnitt ur SGU:s jordartskarta (gult är lera, rött är berg, orange är sand och vit skraffering är 
fyllning) samt skiss över lerans utbredning väster om Munkegärdeverket.

Utifrån SGU:s kartunderlag bedöms området nordväst om Munkegärdeverket ha 
förutsättningar för skred utgående från Lantmäteriets terrängmodell och en marklutning större 
än 1:10 i finkorniga jordar. Det kan medföra stabilitetsproblem vid förändrade förhållanden i 
form av tillförande laster från utbyggnad av fjärrvärmeverk och breddning av väg. 

För att utreda dessa förhållanden har en geoteknisk utredning utförts (WSP, 2021-05-04). I 
utredningen konstateras följande:

Stabilitetsförhållanden har utvärderats genom beräkningar i Geostudio SLOPE/W 2019 R2 med 
hjälp av Morgenstern-Price beräkningsmetod. Stabilitetsberäkning utförs enligt 
totalsäkerhetsanalys. Stabilitetsutredningen berör stabiliteten för befintliga och planerade 
förhållanden. Vid planerade förhållanden har stabiliteten beräknats med hänsyn till utbyggnad 
av fjärrvärmeverket. Beräkningarna har genomförts både för odränerad och kombinerad analys 
(kort- och långsiktig stabilitet). Analys av kritisk glidyta har utförts med både grid and radius 
och entry and exit metoderna i Geostudio SLOPE/W.
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Stabiliteten har kontrollerats i två sektioner som bedöms ha det mest kritiska tillståndet utifrån 
topografi och geologi. Geometrin på sektionerna har tagits fram med hjälp av en grundkarta 
med höjddata över området. 

Markering av beräkningssektionerna A och B.

Resultat från stabilitetsberäkningen för sektion A visar att säkerhetsfaktorn uppfylls både för 
befintliga och planerade förhållanden inom planerat detaljplanområde. För planerade 
förhållanden sker en uppfyllnad med fyllnadsmassor vid planerad byggnation. Utfyllnaden sker 
till nivå +52 med en släntlutning 1:1,5 ned mot dalen. Stabilitetsberäkningen förutsätter att 
torrskorpeleran schaktas bort innan fyllnadsmassor tillkommer.  Beräkningsresultatet visar 
också att krav på säkerhetsfaktor för stabilitetsförhållanden uppfylls för samtliga fall i sektion 
B.

För de delar av planområdet som omfattar återvinningscentral, 
sorteringsanläggning/omlastningsstation och deponi har ett geotekniskt utlåtande upprättats 
(WSP, 2021-05-04) där följande konstateras:

Under deponin bedöms jordlagerföljden bestå av torrskorpelera, friktionsjord och morän på 
berg. I nedre delen av slänten, omkring läget för lakvattendammen, bedöms jordlagerföljden 
bestå av torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg. Leran har en utvärderad skjuvhållfasthet 
på ca 17 kPa och bedöms vara löst lagrad. På djup större än 4 m visar laboratorieresultat att 
leran är högsensitiv (sensitivitet>50) och kan möjligen klassas som kvick om omrörd 
skjuvhållfasthet <0,4. För att klassa om leran är kvick krävs laboratorieprotokoll från 
utredningen.
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Stabilitetsberäkningar har utförts av GF Konsult AB för slänten från deponin ned mot 
lakvattendammen i väst. Totalstabiliteten för deponin bedöms här vara tillfredställande för 
dåvarande förhållanden. Stabiliteten i den nedre delen av slänten bedömdes dock vara mer 
ansträngd på grund av den sämre leran inom den delen av området. Stabilitetsberäkningarna är 
utförda med hänsyn till övertäckning av deponin. Beräkningarna utfördes endast för odränerad 
analys med anledning av relativ stor osäkerhet i jordparametrarna.

Höga vattenstånd

Dagvattenutredningar har utförts för olika områden inom planområdet: för 
återvinningscentralen 2017 (BGM, 2017-10-05) och för fjärrvärmeverket 2021 (WSP, 2021-11-
26).

För att redogöra för eventuella instängda områden och risk för översvämning inom 
utredningsområdet för fjärrvärmeverk  ingår i genomförd dagvattenutredning (WSP, 2021-11-
26) en analys av möjliga flödesvägar samt maximala vattendjup vid skyfall. Analysen har utförts 
med Scalgo Live (2020). Kartorna som genereras via Scalgo visar var översvämningsvatten 
samlas under regnhändelser med vald volym/intensitet. Analyser i Scalgo Live (2020) baseras på 
underlag med begränsade höjddata för nybyggnation och tar inte hänsyn till flödesdynamik, 
därför ska resultatet betraktas som indikativt. Den utförda analysen bedöms dock vara 
tillräcklig för att utvärdera risken för översvämning i detta skede.

Analysen i Scalgo Live har utförts med ett regn om cirka 56 mm, vilket motsvarar ett regn med 
återkomsttiden 100 år och 30 min varaktighet med en klimatfaktor på 1,25. Vald klimatfaktor 
motsvarar enligt dagens klimatscenarier ett klimat som kan tänkas råda år 2100. Det valda 
scenariot motsvarar ett blockregn med en intensitet på 111 mm/h eller 55,5 mm på 30 min.

Analysen fokuserar på utredningsområdet vid fjärrvärmeverket, men av kartan framgår även 
situationen inom övriga planområdet. Det finns ett flertal lågpunkter där vatten blir stående 
vid skyfall (markerade med grönt, gult och rött), bland annat inom sorteringsanläggningen och 
inom ÅVC, där marken är höjdsatt för att styra att dagvatten ska samlas upp i 
dagvattenbrunnar. Vid skyfall hinner inte allt vatten rinna ner i systemet utan ansamlas i 
lågpunkterna. Ytledes avrinningsvägar från planområdet leder huvudsakligen till den större 
översvämningsytan (3) nordväst om planområdet, där Komarksbäcken och våtmarken finns. 

Commented [BVS6]:  Det här avsnittet kan behöva 
revideras när vi får uppdaterade/kompletterande geotekniska 
underlag.
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Karta med lågpunkter och översvämningsytor vid skyfall. Ungefärligt utredningsområde för 
fjärrvärmeverket är markerat med rosa cirkel. Lågpunkter vid fjärrvärmeverket är markerade med 
punkt 1-2. Den stora översvämningsytan nordväst om planområdet är markerad med punkt 3. Kartan 
skapades med Scalgo Live (2020).

Inom utredningsområdet för fjärrvärmeverket finns det två lågpunkter där vattnet samlas vid 
skyfall (punkt 1 och 2 i bilden ovan).

Av kartan framgår att det finns två huvudsakliga flödesvägar vid skyfall. Den ena flödesvägen 
har sin källa i bergen inom själva utredningsområdet och bidrar till vattensamling vid befintlig 
bebyggelse i östra delen av området (punkt 1), där det skapas en cirka 200 m2 översvämmad yta 
med upp till 0,3 m vattendjup vid skyfall. Det är därför av stor vikt att ytliga flödesvägar 
prioriteras i höjdsättningen av den framtida marken vid huskropparna och vidare nedströms. 
Marken bör ha en lutning från byggnader i syfte att säkerställa att vattnet säkert kan ledas ytligt 
runt huskropparna och vidare bort vid ett 100-årsregn. 

En större del av området uppströms utredningsområdet, motsvarande cirka 3,55 ha, bidrar till 
en andra flödesväg vid skyfall. Via denna flödesväg rinner vatten genom utredningsområdet och 
vidare till en lågpunkt (punkt 2), dit även befintliga delar av Munkegärdeverket samt 
tillkommande delar utbyggnaden avrinner. 

Lågpunkten (punkt 2) är belägen strax uppströms trumma med dimension 300 mm som 
avleder vattnet vidare. Hela avrinningsområdet uppströms lågpunkten är cirka 5 ha stort och 
består till största del av skogsmark. En mindre del av avrinningsområdet är exploaterat (del av 
befintliga Munkegärdeverket). Vid lågpunkten skapas en översvämningsyta som är ca 400 m2 

där vatten vid skyfall kan stiga till över 0,5 m djup.
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Analysen i Scalgo visar att det finns en flödesväg över Energivägen i samband med skyfall. Det 
bedöms dock inte föreligga risk för att vägen ska översvämmas och framkomligheten till 
området bedöms vara tillfredställande även vid skyfall. 

Område markerat med punkt 3 är ett stort instängt område med damm och våtmark. I detta 
område finns Komarksbäcken och våtmarken som tar emot dagvatten och lakvatten från 
planområdet. 

För fjärrvärmeverkets område konstateras i dagvattenutredning (WSP, 2021-11-26) att det 
bedöms finnas förutsättningar att hantera skyfall utan oacceptabel risk för skada av människor 
eller egendom, under förutsättning att bebyggelse och omgivande mark höjdsätts på lämpligt 
sätt och att utredningens rekommenderade skyfallsvägar anläggs. 

För att säkerställa den befintliga lågpunktens funktion för hantering av dagvatten och höga 
vattenstånd, föreslås detta område inom kvartersmark E1 - Fjärrvärmeverk regleras med 
egenskapsbestämmelse b7 - Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering och som 
översvämningsyta. Att vattnet leds till aktuell yta styrs genom bestämmelserna b5 och b6, med 
respektive innebörd:

b5 - marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och avleds till dagvattenanläggningar 
i egenskapsområde med beteckning b7

b6 - marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering

Kulturmiljö och fornlämningar
Förutsättningar och planförslag
Detaljplanen berör inga utpekade kulturmiljöer eller fornlämningar. För att fastställa eventuell 
förekomst av okända forn- och kulturlämningar inom de delar av planområdet som sedan 
tidigare inte har exploaterats, avses en arkeologisk utredning tas fram inför antagandet.

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd vilket innebär att nyupptäckta fornlämningar 
skyddas automatiskt. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska 
arbetet omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till 
länsstyrelsen, enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap. 10§.

Bebyggelseområden
Bostäder och befintlig bebyggelse
Förutsättningar
Inga bostäder finns inom planområdet. Närmaste bostäder finns vid Energivägen och 
Lingonvägen, ca 150-200 meter söder om planområdet samt vid Romelandavägen, ca 100 meter 
österut. I väster finns närmaste bostäder vid Älggatan, ca 250 meter från planområdet.
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Ortofoto med markering av närmaste bostäder. Ungefärlig planavgränsning markerad med streckad 
linje.

Planområdet är idag bebyggt med anläggningar för fjärrvärmeverk, återvinningscentral samt 
sorteringsanläggning och omlastningsstation. Fjärrvärmeverkets anläggningar består 
huvudsakligen av två fastbränslepannor på skogsflis, två skorstenar, två spets- och reservpannor 
på bioolja, en ackumulator, två tippfickor med samhörande traverslager för fastbränsle samt en 
biooljecistern med bränsle för de två biooljepannorna. Inkommande lastbilstransporter med 
fastbränsle ska vägas. I dagsläget används våg på sorteringsanläggning/omlastningsstation.

Bebyggelsen på området för ÅVC och sorteringsanläggning/omlastningsstation består av 
uppställda containrar för hantering av avfall samt enklare byggnader/bodar. På området finns 
också garage.

Planförslag
Detaljplanen föreslår viss utökning av verksamhetsområdet, men inga nya verksamheter.  
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Illustrationsplan som visar befintliga anläggningar och planerad utveckling av området. 
Tillkommande byggnader vid fjärrvärmeverket är markerade med gul färg.

Fjärrvärmeverk

Föreslagen utbyggnad av fjärrvärmeverket innebär ytterligare byggnader och skorsten i området. 
Skorstenarna är synliga på långt håll, medan anläggningarna inom planområdet till stor del 
avskärmas genom omkringliggande skogsmark och är mest synliga från bostadsområdet 
Olseröd i väster. Då både skorstenar och motsvarande anläggningar redan finns i området, 
bedöms utbyggnaden innebära en begränsad förändring av landskapsbilden.

En komplett anläggning för fastbränsle i den aktuella storleken (5-15 MW) består 
huvudsakligen av tippficka, såll, flislager, panna, rökgasrening, rökgaskondensering, 
kondensatrening, askhantering, skorsten samt inkoppling mot fjärrvärmenätet. Pannbyggnad, 
flislager och tippficka föreslås placeras direkt sydväst om befintligt fjärrvärmeverksområde.

Den nya anläggningen planeras att uppföras i nivå med befintligt flislager med 
omkringliggande asfaltsytor. På grund av befintlig terräng innebär detta omfattande schakt- och 
fyllningsarbeten, och att det kommer att bli ett överskott av schaktmassor. Söderut och västerut 
omgärdas den nya anläggningen av en bergsskärning mot omgivande naturmark på ca 1-8 m 
höjd.

Pannor för fliseldning i den aktuella storleken uppförs nästan undantagslöst som en murad 
ugn med en tillkopplad separat eldrörspanna. För den nya pannan byggs ett flislager som 
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möjliggör lagring av bränsle för en långhelg. Befintliga lager kommer även i fortsättningen att 
serva de två befintliga pannorna och det nya lagret förser endast den nya pannan med bränsle.

I tillägg till den nya fastbränslepannan med tillhörande anläggningar, möjliggör detaljplanen 
också placering av en ny biooljepanna i området. Pannan ska tillsammans med de två befintliga 
biooljepannorna fungera som reserv i fjärrvärmesystemet och föreslås kunna placeras i det nya 
pannhuset.

  

Utsnitt ur illustrationsplan och modellbild för utbyggnad av fjärrvärmeverk. På illustrationsplanen 
är föreslagna tillkommande anläggningar markerade med gult. På bilden med modellbilden saknas 
dagvattendammen, som ska ligga bredvid den nya parkeringen. Förslag till utformning samt bild: 
Liljewall.

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation

Inom område för ÅVC och sorteringsanläggning/omlastningsstation möjliggör planförslaget 
för byggnader med en total byggnadsarea om 7500 m2 och högsta nockhöjd om 15 meter, för 
att på ett miljömässigt sätt kunna utveckla verksamheten i enlighet med de krav som kan 
komma att ställas, till exempel att avfallshantering i allt högre grad ska ske under tak. Se vidare 
avsnitt Byggnadskultur och gestaltning nedan.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Förutsättningar och planförslag
I området arbetar idag ett antal personer, fördelade på de olika verksamheterna. Planförslaget 
bedöms inte innebära någon väsentlig förändring av antalet arbetsplatser i området.

Service
Förutsättningar och planförslag
Planen omfattar endast verksamheter och bedöms inte påverka offentlig eller kommersiell 
service. Detaljplanen ska säkerställa en ändamålsenlig verksamhet på återvinningscentralen för 
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kommunens invånare och möjliggöra en eventuell framtida anslutning med gång- och 
cykelbana längs Energivägen.

Tillgänglighet 
Förutsättningar
Planen omfattar inga bostäder. Området ligger högt och har en delvis ganska brant tillfart via 
Energivägen. Gång- och cykelbana finns idag längs Karebyvägen men saknas längs Energivägen.

Planförslag
Planområdet omfattar endast den del av Energivägen som ligger i direkt anslutning till 
verksamheterna, och reglerar inte vägens utformning i detalj. Planens bestämmelser och 
framtaget trafikförslag möjliggör dock en eventuell framtida utbyggnad av ny gång- och 
cykelväg längs hela Energivägen, vilket både ökar trafiktryggheten och tillgängligheten för fler 
typer av trafikanter. 

Byggnadskultur och gestaltning
Förutsättningar
Planområdet är till stor del omgivet av skogklädda höjder och är i norr, öster och söder 
avskärmat från bebyggelse och vägar. Västerut är landskapet mer öppet mot bostadsområdet 
Olseröd, ca 250 meter från planområdet, och det är främst härifrån själva anläggningen är 
synlig, medan de två 50 meter höga skorstenarna syns på längre håll.

Bebyggelsen består av containrar, bodar, garage och omlastningsstation på 
återvinningscentralens och sorteringsanläggningens/omlastningsstationens område, samt 
anläggningar för fjärrvärmeverket, se avsnitt Bostäder och befintlig bebyggelse ovan. 
Fjärrvärmeverket är placerat på en uppbyggd platå, några meter över anslutningen till 
Energivägen.

I gällande detaljplan regleras bebyggelsen för fjärrvärmeverket genom bestämmelser om högsta 
höjd: högsta totalhöjd för skorsten 50 meter, högsta totalhöjd för ackumulatortank 22 meter 
samt högsta byggnadshöjd 16 meter. Bebyggelsens utbredning och placering regleras genom 
mark som inte får bebyggas (prickmark). Marken inom återvinningscentralen är också till 
största delen prickad, undantaget en mindre byggrätt vid entrén med högsta byggnadshöjd 3,5 
meter och ett mindre område i nordväst där marken endast får bebyggas med 
ekonomibyggnader med högst 6 meter byggnadshöjd. Deponi, sorteringsanläggning och 
omlastningsstation ligger idag utanför detaljplan.
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Visualisering av tillkommande bebyggelse vid fjärrvärmeverket. Förslag till utformning samt bild: 
Liljewall.

Planförslag
Planen möjliggör viss utökning av verksamhetsområdet, men omfattar inga nya verksamheter. 

Planområdet omfattar till största delen kvartersmark, E - teknisk anläggning, med olika 
specificeringar. Område för fjärrvärmeverket utvidgas åt sydväst för att rymma föreslagen 
utbyggnad och regleras med användningen E1 – värmeverk. Övrig kvartersmark inom området 
(återvinningscentral, sorteringsanläggning/omlastningsstation, deponi och väg) regleras som E2- 
avfallsanläggning, med undantag av två befintliga lakvattendammar som har 
användningsbestämmelsen E3 – lakvattendamm och en mindre yta som regleras som E4 – 
avloppsanläggning norr om Energivägen, där det finns en markbädd för hushållsavlopp från 
verksamheterna). För att möjliggöra eventuell framtida placering av solpaneler gäller för 
deponin dessutom användningsbestämmelsen E5 – solenergianläggning. Ett område nordöst om 
fjärrvärmeverket är reglerat för att tillåta både värmeverk (E1) och avfallsanläggning (E2). Den 
enda allmänna platsmarken inom planområdet ligger väster om återvinningscentralen och har 
användningsbestämmelsen NATUR. 

Planförslaget möjliggör utbyggnad av fjärrvärmeverket direkt sydväst om den befintliga 
anläggningen, vilket innebär att den uppbyggda platån utvidgas på det som idag är skogsmark.

Bebyggelsens höjd föreslås regleras genom högsta totalhöjd om 55 meter för skorsten samt en 
högsta nockhöjd om 25 meter för övriga anläggningar och byggnader. Avsikten är att höjder 
mäts från hårdgjord yta invid byggnad.  Idag finns två skorstenar och i det aktuella förslaget till 
byggnation planeras att uppföra en tredje skorsten. I område för fjärrvärmeverk föreslås 
exploateringsgraden precis som i gällande plan regleras genom områden som inte får förses 
med byggnad (prickmark).
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Inom område för återvinningscentral och sorteringsanläggning/omlastningsstation bekräftar 
planförslaget de befintliga verksamheterna och möjliggör uppförande av byggnader med en 
högsta nockhöjd om 15 meter och total byggnadsarea (BYA) om 5000 m2 inom 
sorteringsanläggning/omlastningsstation. Inom område för ÅVC är största total BYA 2500 m2. 
Byggnadsarean för var varje enskild byggnad är i båda fallen begränsad till 1500 m2. 

Byggrätterna är definierade med tanke på att avfallshanteringen löpande utvecklas och att större 
och större krav ställs på verksamheten. Det kan på sikt bli aktuellt att bedriva delar av 
verksamheten inomhus och det är viktigt att det finns förutsättningar i planen för att uppfylla 
detta.

Principskiss för beräkning av höjder och taklutning. I totalhöjd räknas också in delar som skjuter upp 
över nock, till exempel skorstenar.

Planförslaget föreslår en utökning av återvinningscentralens område i sydväst, längs med 
Energivägen, för att möjliggöra en expansion på längre sikt. Detta område består idag av berg i 
dagen, skog och en nyligen anlagd intern väg till solcellsfältet. Området är i gällande detaljplan 
reglerat som allmän platsmark NATUR, med bestämmelsen n1 – Skogsridå skall bevaras och 
bevarad skog ska också i fortsättningen bidra till att verksamhetsområdet skärmas av från 
omgivningarna. Detta regleras genom bestämmelsen skogsridå ska bevaras, inom område som 
planläggs som allmän plats NATUR även i den nya detaljplanen. Tillägget väg får finnas ger 
utrymme för en nyligen anlagd intern väg till solcellsfältet. 

Skyddsbestämmelser för deponi

Den sluttäckta deponin skyddas genom planbestämmelse b1 - Sluttäckt deponi med tätskikt 
under markytan. Tätskiktet ska skyddas från åverkan och håltagning. Grävning, schaktning, 
pålning och andra installationer som kräver genomföringar i tätskiktet får inte ske. Schakt 
får endast utföras för anläggande och underhåll av gasdräneringsanläggning och övriga 
anläggningar tillhörande sluttäckt deponi. Träd och buskar får inte planteras. Odling av 
ätliga grödor (inkl. djurfoder) får inte ske. All konstruktion och anläggning inom deponin ska 
utföras på ett sådant sätt att intrång av gas hindras och ventileras bort om deponigasen 
riskeras att ansamlas. Elektrisk utrustning som installeras inom deponiområdet ska vara 
ATEX-klassad eller likvärdig om deponigas kan anses kunna ansamlas.
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Inom området för deponin finns även bestämmelsen b8 – Belysningsstolpar, staket, fundament 
eller liknande får gå ner max 0,5 m under markytan, för att inte riskera att skada deponins 
skyddande tätskikt.

Bestämmelserna möjliggör en eventuell framtida placering av solceller och viss verksamhet på 
deponin, förutsatt att detta sker på ett sätt som följer skyddsbestämmelserna. Syftet med 
skyddsskiktet är att skydda tätskiktet mot påverkan från uttorkning, frost, rotpenetrering och 
erosion. Solcellsanläggningar på avslutade deponier i Europa använder en patenterad teknik för 
installation av markmonterade solsystem. Pelare drivs ner i jorden i flera riktningar likt 
strukturen hos ett träds rötter. Systemet möjliggör montage under svåra förhållanden som 
exempelvis deponier med tätskikt. För att skydda tätskiktet begränsas typ av montering och 
fundament så att de max får gå 0,5 meter under markytan. Djupet ger en säkerhetsmarginal till 
tätskiktet på minst 80-90 cm.

På och intill deponin gäller förbud mot öppen eld, dvs eldning eller anordnande av grillplatser, 
samt förbud mot rökning, för att hantera risk för brand och explosion på grund av 
utträngande deponigas. Deponigas bildas i deponier där avfall innehållande organiskt material 
deponerats. Genomförda utredningar visar på en låg koncentration av deponigas. Deponigasen 
som till stor del består av metan kan innebära risker eftersom metan är brandfarligt och 
explosivt vid luftinblandning, och dessutom en stark växthusgas. Det finns även tekniska risker 
som till exempel skador på täckning om övertryck bildas. Deponigasen rör sig (migrerar) där 
den möter minst motstånd, tex i genomsläppliga marklager eller via ledningar. Vid sluttäckning 
förändras förutsättningarna för deponigasens rörelse i deponin, och detta behöver hanteras för 
att minimera risker förknippade med gasen. Deponigasen kommer tas omhand genom 
anläggande av biofönster på deponin. Passiva system (biofönster) för deponigas ska ge åtkomst 
för drift och underhåll samt möjlighet att förändra/förbättra systemet vid behov. Dessutom 
kommer kontrollprogram med uppföljande mätningar av gasutsläpp från biofönstren finnas. 
Sådana utrymmen bör öppnas upp, ventileras eller förses med gasvarnare, för att minska 
säkerhetsrisker förknippade med deponigas. Tunga maskiner eller fordon får inte köra över 
biofönstren. 

Sprängningsarbeten får inte ske i anslutning till deponin. I det fall det ändå behöver ske ska 
särskilda försiktighetsåtgärder, kontroll och dokumentation vidtas. 

Dagvatten från den avslutade deponins överyta avrinner till anordnade diken och befintliga 
dagvattenledningar. Åtkomst ska finnas för drift och underhåll av dessa samt möjlighet att 
förändra/förbättra dagvattensystemet vid behov. 

Friytor 
Lek & rekreationsområden
Förutsättningar 
Området omfattar inga utpekade lek- eller rekreationsområden. Vid Älggatan i Olseröd knappt 
200 meter nordväst om planområdet finns en fotbollsplan.
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Planförslag
Föreslagen utökning av verksamheterna tar en del av skogsmarken i direkt anslutning till 
befintligt verksamhetsområde i anspråk. Området kommer dock också i fortsättningen att till 
stor del vara omgivet av allmänt tillgänglig skogs- och naturmark.

Naturområden
Förutsättningar
Planen omfattar till största delen områden som redan är ianspråktagna genom 
återvinningscentral, sorteringsanläggning, deponi och fjärrvärmeverk. Planförslaget innebär 
dock att utbyggnad möjliggörs på yta som idag består av tall- och bokdominerad skogsmark i 
anslutning till nuvarande verksamhetsområde.

Utanför planområdet finns värdefulla naturområden som inte bedöms påverkas av 
verksamheten. Det handlar främst om ädellövskog på båda sidor om Energivägen, i sydöst, 
samt åkermark, skogspartier och sumpskog i väster. Området ligger också inom en av 
Länsstyrelsen utpekad värdetrakt för skog samt värdetrakt för skyddsvärda träd.

För att dokumentera och bedöma områdets naturvärden har naturvärdesinventeringar (NVI) 
utförts för de i nuläget oexploaterade ytor som ingår i detaljplanen. (WSP, 2020-11-20 och 
2021-05-21). 

NVI för utökning av fjärrvärmeverket

Inventering 2020-11-20 omfattar de delar av skogsmarken där planerad utbyggnad av 
fjärrvärmeverket ska placeras, se bild nedan.
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Sammanfattande bild ur naturvärdesinventering 2020-11-20.

I inventeringen konstateras att inventeringsområdet består av skogsmark som inte hyser några 
högre naturvärden. Den sydöstra delen av inventeringsområdet (Objekt N1) bedöms ha 
påtagligt naturvärde, främst kopplat till förekomsten av ett antal medelgrova till grova tallar 
samt att där finns relativt gott om död ved. Tallarna har dock inte utvecklat den 
pansarbarkstruktur som tyder på riktigt hög ålder och avsaknaden av naturvårdsarter indikerar 
att området inte har någon längre skoglig kontinuitet. 

Längre västerut (Objekt N2) övergår området i bokskog. Här är det dock ont om både grova 
träd och död ved om delområdet bedöms därför ha lägre naturvärde. En del blommande och 
bärande buskar, inklusive några äldre sälgar, förekommer dock. Vid en eventuell exploatering 
bör gamla eller grova träd samt trädslag som sälg sparas i den mån det är möjligt). Tallar som 
får växa sig gamla är viktiga för många insekter och svampar, särskilt om de står öppet och 
solbelyst. Sälgen blommar tidigt på våren efter snösmältningen och har stor betydelse för 
humlor, bin, fjärilar och skalbaggar, vilka är helt beroende av dess pollen och nektar innan 
andra födokällor finns. I det fall träd måste avverkas kan dessa med fördel sparas och placeras 
ut på lämplig plats i den omgivande skogsmarken, gärna i solbelyst läge.

Endast en fridlyst art påträffades inom undersökningsområdet, revlummer, vilken är mycket 
vanlig i sydvästra Sverige. En eventuell påverkan på arten skulle kunna förutsätta att dispens 
medges, om det inte bedöms tillräckligt att hantera genom samråd eller inom ramen för någon 
annan prövning enligt miljöbalken.

Inom inventeringsområdet löper en stenmur. Muren omfattas inte av det generella 
biotopskyddet eftersom den inte är belägen i jordbruksmark, men kan ändå vara viktig ur ett 
naturvårdsperspektiv eftersom den skapar potentiella livsmiljöer för grod- och kräldjur, mossor, 
lavar och insekter. Av naturvärdesinventeringen framgår att ifall muren behöver tas bort skulle 
det vara positivt om den byggs upp på annan plats, eller att stenar läggs på återstående delar av 
muren. I sådana fall bör man dock försäkra sig om att detta inte kommer i konflikt med några 
kulturhistoriska värden.

NVI för utökning av återvinningscentral

Inventering 2021-05-21 omfattar de delar där återvinningscentralens område föreslås utökas 
västerut. Här avgränsades tre naturvärdesobjekt, se bild nedan. Två av dessa utgörs av 
skogsmark och ett av en mindre damm (återvinningscentralens dagvattendamm). Samtliga 
objekt bedömdes ha visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Bedömningarna är baserade på 
förekomst av naturvårdsintressanta biotoper och arter. Stenmur inom området bedöms inte 
omfattas av biotopskydd då den inte är placerad i jordbruksmark.
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Avgränsade naturvärdesobjekt och värdefulla träd inom inventeringsområdet, 
naturvärdesinventering 2021-05-21.

Objekt 1 består av en liten sedimentationsdamm med avrinningsvatten från 
återvinningscentralen. Runt vattnet växer kaveldun, kabbeleka, skogsfryle, veketåg och 
vattenskräppa. Vattnet är grumligt och har en film av olja. I dammen flyter frigolit och annat 
skräp och vattenkvaliteten kan antas vara dålig. Objektet bedöms ha visst biotopvärde eftersom 
småvatten är viktiga biotoper som skapar variation i landskapet och är värdefulla för till 
exempel insekter. Den dåliga vattenkvaliteten bedöms dock göra dammen undermålig för 
groddjur och många andra vattenlevande organismer. Artvärdet bedöms således vara obetydligt.

Objekt 2 består av ett område med ädellövskog med varierad trädslagssammansättning, som 
utgörs av ek, alm, bok, ask och enstaka gran. Här finns även ett artrikt buskskikt bestående av 
bland annat hassel, slån, hägg och olvon och en bitvis lundartad flora med arter som vitsippa, 
majsmörblomma, svalört, humleblomster, älggräs, vårfryle och jordreva. Det finns en mindre 
klunga med 5-6 stycken grövre ekar (50-60 cm i stamdiameter) i objektets sydvästra del men i 
övrigt finns inga grova eller gamla träd och det är sparsamt med död ved. Strax utanför 
objektet står dock två gamla sälgar. Längs södra delen av objektet löper en stenmur och här 
finns även ett område med kala berghällar. Västra delen av objektet är blötare och verkar till 
viss del översvämmas av avrinningsvatten från vägen ovanför, men ett nedgrävt 
dräneringssystem avvattnar marken. Närheten till återvinningscentralen har gjort att hela 
området är skräpigt och i hög grad påverkat av mänskliga aktiviteter. En vanlig groda (rana 
temporaria, fridlyst i hela landet enligt 6 § artskyddsförordningen) observerades men inga 
potentiella lekområden finns inom objektet. Objektet bedöms ha visst biotopvärde knutet till 
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ett artrikt träd- och buskskikt, med blommande och bärande buskar som är värdefulla för fåglar 
och insekter. Artvärdet bedöms vara obetydligt.

Objekt 3 utgörs av en del av samma skogsområde som objekt 2 som har skurits av genom en 
nyanlagd väg. Det återstående skogspartiet är inklämt mellan vägen och återvinningsområdet på 
östra sidan och liknar till stor del skogen på andra sidan vägen. Trädskiktet utgörs av ek, alm, 
bok, ask och gran medan buskskiktet består av lönn, hägg, hallon, fläder och en. I fältskiktet 
finns bland annat vitsippa, majsmörblomma, blåbär, vårfryle, skogskovall och harsyra. En 
mossbeklädd stenmur med flera lager grova block löper genom objektet och här finns mycket 
död ved av klenare dimensioner. Även detta område är mycket skräpigt och i östra utkanten 
ligger högar av sprängsten. Objektet bedöms ha visst biotopvärde knutet till ett artrikt träd- och 
buskskikt. Artvärdet bedöms vara obetydligt.

I västra delen av inventeringsområdet finns två flerstammiga äldre sälgar, med en stamdiameter 
på cirka 40 cm. Sälg är en nyckelart som är viktig för många andra organismer, bland annat för 
att den blommar tidigt på våren och ger föda åt pollinerande insekter när de vaknar ur sin 
vinterdvala.

Planförslag
Föreslagen utbyggnad av fjärrvärmeverket ska ske både inom område med påtaglig 
naturvärdesklass (N1) och viss naturvärdesklass (N2) enligt inventering 2020-11-20. Utpekade 
träd och förekomster av revlummer berörs inte direkt av den nya bebyggelsen, och området där 
de finns ingår inte i föreslaget planområde. Befintlig stenmur kommer dock med aktuellt 
bebyggelseförslag att delvis behöva tas bort. Enligt naturvärdesinventeringen skulle det vara 
positivt om den byggs upp på annan plats, eller att stenar läggs på återstående delar av muren. I 
sådana fall bör man dock försäkra sig om att detta inte kommer i konflikt med några 
kulturhistoriska värden.

Utökningen av återvinningscentralens område påverkar till viss del utpekade naturvärdesobjekt. 
Område med beteckningen E4 – avloppsanläggning, kan medföra påverkan på de utpekade 
sälgarna och eventuellt även befintlig stenmur. Det är positivt om berörda delar av muren i så 
fall flyttas eller läggs på återstående delar. De konstaterade naturvärdena ligger till största delen 
inom område som i både gällande och föreslagen detaljplan är reglerade som allmän plats 
NATUR och där skogsridå ska bevaras. Den mindre dammen ingår i dagvattenhanteringen för 
återvinningscentralen. För att möjliggöra framtida ändringar och utveckling inom området är 
dess placering inte reglerad i plankartan. 

Vattenområden
Förutsättningar
I Kungälvs kommun är flera vattendrag utpekade som ekologiskt känsliga då de utgör viktiga 
reproduktionsområden för lax och havsöring. Det gäller Nordre älv, Vallby å, Kollerödsbäcken, 
Grannebyån och Glose å. Enligt Havs- och vattenmyndigheten är deras mynningsområden även 
utpekade som fredningsområden. Det är därför mycket viktigt att inte dessa känsliga vattendrag 
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påverkas negativt av planförslaget. Även Komarksbäcken som är första recipient från 
planområdet innehåller havsöring, dock inga sötvattensmusslor.

Vattendragen är också generellt känsliga avseende höga flöden då de gärna skredar. Det är 
därför viktigt att dagvattenpolicyn följs när det gäller fördröjning av dagvatten.

Göta älv och Nordre älv löper ett par kilometer öster och söder om planområdet och ett 
mindre vattendrag, Grannebyån, löper cirka en kilometer norrut. Väster om planområdet finns 
en anlagd våtmark där lakvatten och dagvatten från planområdet renas. Öster om deponin 
rinner Komarksbäcken upp och passerar den nordvästra lakvattendammen samt svänger 
västerut och går parallellt med våtmarken. Våtmarken ansluter sedan till Komarksbäcken.

Inom planområdet finns tre dammar: en i nordväst och en i öster, som båda tar emot lakvatten 
från deponin, samt en damm i väster för hantering av dagvatten från återvinningscentralen. I 
det område som föreslås bebyggas med nya anläggningar för fjärrvärmeverket finns en bäckfåra 
och en lågpunkt varifrån vatten leds vidare i trumma under Energivägen till en ny lågpunkt. 
Från denna lågpunkt leder ett dike till våtmarken.

Planförslag
Befintliga lakvattendammar kopplade till deponin föreslås regleras som kvartersmark E3 – 
lakvattendamm. 

Inom området för återvinningscentralen finns planbestämmelsen b4 – Marken ska anordnas så 
att dagvatten samlas upp och leds till dagvattenanläggningar inom egenskapsområdet. 
Volym och placering avgörs när det blir aktuellt att utöka återvinningscentralen och det finns 
mer underlag om tillkommande hårdgjord yta. 

Befintlig lågpunkt vid Energivägen är central för dagvattenhanteringen och säkerställs genom 
planbestämmelse b7 - Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering och som 
översvämningsyta.

Planförslaget innebär att ny bebyggelse kan uppföras på utfyllnad över befintlig bäckfåra. 
Vattnet ska ledas till lågpunkten söder om Energivägen.

En ny dagvattendamm ska anläggas i anslutning till utbyggnad av fjärrvärmeverket. Område för 
dagvattendamm regleras med planbestämmelse b6 – Marken ska vara tillgänglig för 
dagvattenhantering. Inom byggrätten för fjärrvärmeverket finns planbestämmelsen b5 – 
Marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och leds till egenskapsområde med 
beteckningen b7.
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Förutsättningar
Området ansluts från E6 via Marstrandsvägen, Karebyvägen och Energivägen. Längs 
Karebyvägen finns idag gång- och cykelbana, och detaljplanen utformas för att möjliggöra 
eventuell framtida utbyggnad av gång- och cykelbana längs Energivägen.  

Möjligheterna att på sikt upprätta en ny anslutning till området norrifrån, via 
Romelandavägen, har diskuterats i ett tidigt skede i planarbetet. Detta bedöms dock inte bli 
aktuellt i närtid, bland annat på grund av pågående bergtäkt i området, och planförslaget utgår 
från befintlig anslutning via Energivägen. Planförslaget hindrar inte en framtida anslutning via 
Romelandavägen.

Energivägen är i gällande plan reglerad som kvartersmark teknisk anläggning: E4 – infartsgata 
med bestämmelsen g – marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Att vägen 
regleras på detta sätt och inte som allmän platsmark motiveras i planens 
genomförandebeskrivning med att ”vägen endast betjänar återvinningscentral och framtida 
bioenergiverk och dessutom är stängd med bom stor del av dygnet.” 

Översiktsbild anslutande vägar. Planområdet markerat med rött. Tung trafik dirigeras till 
planområdet via Rollsbomotet. 
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Planförslag
Planförslaget är utformat för att också i fortsättningen anslutas via Energivägen. 

Planförslaget bedöms inte medföra påverkan på anslutande statligt vägnät. För att bedöma 
planförslagets påverkan på trafiksituationen har en trafikutredning tagits fram, som utgår från 
beräknad tillkommande trafik till de tre verksamheterna samt trafikupräkning till 2040 (WSP 
2021-11-29). Trafikökningen som alstras av planförslaget utgör en marginell del av den totala 
ökningen på Karebyvägen, där trafiken beräknas öka med 26,6 %. Av utredningen framgår även 
att korsningen mellan Karebyvägen och Energivägen kommer ha en fortsatt god kapacitet och 
att utformningen inte behöver ändras.

I samband med planarbetet studeras utformningen av Energivägen med in- och utfarter till de 
olika verksamheterna och möjlig ny gång- och cykelbana. 

Planförslaget omfattar den del av Energivägen som ansluter direkt till verksamheterna. För 
återstående del av vägen gäller fortsatt befintlig detaljplan, och vägen föreslås i den nya 
detaljplanen fortsatt regleras som kvartersmark för teknisk anläggning, men nu inkluderad i E2 
– avfallsanläggning. Marken ska fortsatt vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. 
Resonemanget som fördes i gällande detaljplan att vägen endast betjänar verksamheterna gäller 
fortfarande, och även om vägen idag inte längre är avstängd med bom ger den aktuella 
lösningen möjlighet att vid behov återigen göra det.

Två förslag till utformning av Energivägen inom planområdet har tagits fram i samband med 
planarbetet (WSP, maj 2021). Båda alternativen ryms inom förslaget till detaljplan. Precis 
utformning regleras inte i planen och studeras vidare. I förslaget ingår möjlig placering av våg 
till fjärrvärmeverket. Skillnaden mellan de två förslagen (alt.1 och alt. 2) är framförallt vågens 
placering: i alternativ 1 ligger vågen på befintlig körbana medan den i alternativ 2 ligger över 
diket utanför körbanekant. 

Trafikförslag alternativ 1
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Trafikförslag alternativ 2

Kollektivtrafik
Förutsättningar och planförslag
Närmaste hållplatser för kollektivtrafik är Munkegärde och Jordliden, norr respektive söder om 
korsningen Karebyvägen/Energivägen. Hållplatserna trafikeras av bussarna Grön Express 
mellan Ytterby och Mölnlycke samt linje 1 mellan Ytterby och Ullstorp. Planförslaget innebär 
ingen betydande förändring av förutsättningarna för kollektivtrafik.

Parkering, varumottagning, utfarter
Förutsättningar
Både verksamheten inom återvinningscentralens område och fjärrvärmeverket ansluts via 
Energivägen. Parkering sker inom de olika verksamheternas respektive område. Mittemot 
fjärrvärmeverket norr om Energivägen finns en parkering som kan hysa ca fem bilar.

Till fjärrvärmeverket transporteras fast biobränsle (grot, flisad stamved, bark) med lastbil och 
bioolja med tankbil. Transporterna dirigeras via Rollsbomotet. Den aska som uppstår vid 
förbränningen hanteras så att damning undviks innan den hämtas med lastbil av Renova och 
mellanlagras (härdar/torkar) på sorteringsanläggningen innan den hämtas av extern 
entreprenör och återförs till skogen. 

Till återvinningscentralen kommer privatpersoner för att lämna avfall.

Till sorteringsanläggning och omlastningsstation transporteras de olika avfallsfraktionerna in 
med lastbil. Från sorteringsanläggningen transporteras utsorterat avfall med lastbil med släp. 
Tunga transporter med släp sker via Rollsbomotet, enligt villkor i gällande miljötillstånd.
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Planförslag
Förslag till ny utformning av Energivägen (se avsnitt Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
ovan) anger ett sätt att lösa trafiken till de olika verksamheterna inom området på ett effektivt 
och trafiksäkert sätt. Förslaget utgår från beräknade trafiksiffror och dimensionerande fordon 
för de olika verksamheterna. Anslutning sker fortsatt via Energivägen och parkering ska 
tillgodoses inom respektive område. För fjärrvärmeverket planeras en ny angöring med 
parkering, trappa samt hiss nordväst om kontoret, alldeles söder om Energivägen och bredvid 
den planerade dagvattendammen.

Störningar och risker
Områdets placering relativt avskilt från omgivande bebyggelse och större vägar, till stor del 
omgivet av skogklädda höjder, bidrar till att minska risken för störningar för omgivningen. För 
all verksamhet inom planområdet krävs också tillstånd enligt miljöbalken, där det regleras att 
verksamheten har godtagbar påverkan på omgivningen. 

Fjärrvärmeverk
I samband med planarbetet har en riskanalys yttre miljö genomförts för utbyggnaden av 
fjärrvärmeverket (WSP, 2021). Analysen beaktar aspekterna bränslehantering, kemikalier, avfall, 
fjärrvärmeproduktion och klimatförändringar.

Bränslehantering

Riskerna gällande bränslehantering handlar bland annat om brand i bränslelager och läckage av 
bioolja. Risk för brand i bränslelager hanteras genom brandlarm som är direktkopplat till 
räddningstjänst och SOS centralenhet och som årligen besiktas och servas. Brandposter 
kontrolleras regelbundet i samband med brandskyddsronder. Hantering av släckvatten 
uppdateras enligt genomförd släckvattenutredning (WSP, ---- -- --) genom fysiska åtgärder som 
möjliggör att släckvatten kan samlas in och sugas upp samt rutiner och utbildning för 
personalen. Risk för läckage av bioolja hanteras genom invallning av cistern, dagliga kontroller 
och att golvavlopp i pannhallarna är kopplade till oljeavskiljare samt framöver till 
dagvattendamm.

Torka kan leda till damning och nedskräpning, vilket hanteras genom dagliga kontroller, hög 
fukthalt på bränsle och uppfuktning av aska.

Kemikalier 

Lut, den enda kemikalie som hanteras i större kvantiteter i verksamheten, förvaras i en tank om 
5 m3. Invallning rymmer hela tanken. För att minimera risken för spill kontrolleras dessutom 
tankens nivå dagligen, pumpslangar kontrolleras och påfyllning övervakas.

Kemikalier och mindre kärl förvaras i en kemikaliecontainer med invallning. 
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Risk för läckage av diesel från den tank (6 m3) som servar arbetsmaskiner hanteras genom att 
tank står invallad, att saneringsutrustning (absol) finns vid tanken samt att yta för tankning är 
asfalterad.

För att kunna sanera eventuella oljeutsläpp från fordon och maskiner liksom brand i 
anslutning till kemikalieförvarig finns absol i närheten och inga dagvattenbrunnar på 
bränsleplanen. Övriga tre dagvattenbrunnar är uppmärkta.

Avfall

Farligt avfall förvaras invallat. Aska som uppstår vid produktionen sprids i skogsmark och 
analyseras för att undvika negativ påverkan på marken.

Fjärrvärmeproduktion

Risk för utsläpp till luft som överskrider villkor/lagkrav hanteras genom kontinuerliga 
bränslekontroller och övervakning av utsläppsvärden. Kondensat kontrolleras dagligen och 
analyseras varje månad. En gång om året tas prov på metallinnehåll i kondensat.

Oljeutsläpp i pannrum eller invallning till oljecistern kan leda till oljeutsläpp och dessa är 
därför kopplade till oljeavskiljare med larm vid hög oljenivå. Brand i pannrum kan leda till 
släckvatten som kan passera oljeavskiljaren. Oljeavskiljare kommer därför kopplas om till 
dagvattendammen som också utgör släckvattendam.

Bullermätning för verksamheten efter utbyggnad har utförts, se nedan. Klagomål från berörda 
gällande buller bevakas. Inga klagomål har registrerats från boende sedan verksamheten 
startades 1997.

Inne i byggnad finns lite brännbart material. Brandposter kontrolleras regelbundet i samband 
med brandskyddsronder. Brandlarm är direktkopplat till räddningstjänst och SOS och besiktas 
och servas årligen. För att kunna hantera större bränder behöver brandvattentillgång 
säkerställas enligt släckvattenutredning.

Klimat

Klimatförändringar kan leda till ett antal risker. Storm kan leda till ökad spridning/damning, 
vilket hanteras genom att bränslets fukthalt kontrolleras och hålls hög, att aska fuktas och att 
bränsle förvaras inomhus. Ökad temperatur och torka kan, liksom blixt och åska, leda till 
brand på anläggningen och brand i bränsle. Idag finns tre brandposter i anslutning till 
verksamheten. Uppskattat flöde för dessa, som är kopplade till kommunal vattenledning, är ca 
1200–1300 l/min. Uppskattat behov vid större brand är drygt 2000 l/min och släckningstid ca 
90 min. Resterande behov av brandvatten förses ifrån dagvattendamm. Brandlarm är 
direktkopplat till räddningstjänst och SOS.

Ökade nederbördsmängder och skyfall (hundraårsregn) kan leda till översvämningar och att 
förorenat vatten sprids från anläggningen. Invallning för bioolja är nyligen omgjord 2019 och 
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antas därför ha god status att stå emot ökat vattenflöde. Ytterligare modifieringar av 
invallningen är under utredning.

För att hantera avrinning från kvartersmark och omgivande naturmark vid skyfall föreslås i 
genomförd dagvattenutredning (WSP, 2021-11-26) ett avskärande dike mellan 
verksamhetsområde och naturmark. Diket avleds norrut mot befintlig lågpunkt väster om 
fjärrvärmeverket. Se vidare i avsnitt Dagvatten. Föreslagen dagvattendamm har dimensionerats 
för utjämning och dessutom en ytterligare volym för släckvatten vilket gör 
utjämningsförutsättningarna mycket goda.

Då anläggningen ligger omkring en mil från havet anses en höjning av havsnivån med tre 
meter inte föranleda översvämning.

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, deponi
I miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförd i samband med ansökan om miljötillstånd för 
återvinningscentralen (Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20), konstateras att de 
störningar för människors hälsa och miljö som kan uppstå från verksamheten främst är utsläpp 
till luft från transporter till, från och inom området, föroreningar till dagvatten som avleds 
från området samt buller. Gällande trafikökning, buller, och trafikbuller, se avsnitt Gator och 
trafik ovan respektive Verksamhets- och trafikbuller nedan. Samtliga störningsrisker bedöms 
kunna begränsas genom olika typer av försiktighetsmått och därmed inte bidra till någon 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Viss brandrisk finns men den bedöms som liten. 
Till stor del bedöms dessa bedömningar också gälla verksamheten på sorteringsanläggning och 
omlastningsstation. Här kan dock dessutom i viss mån dammspridning och nedskräpning 
förekomma.

Utsläpp till vatten sker via dagvatten som uppkommer inom den hårdgjorda delen av 
verksamhetsområdet. Dagvatten från körytor kan innehålla bland annat oljor och metaller från 
de fordon som trafikerar ytan. Tvätt eller tankning av fordon sker inte inom området och inga 
bränslecisterner finns inom verksamheten. Genom att hela området där lagring och hantering 
sker är hårdgjort avleds allt förorenat dagvatten för rening i dagvattendamm innan det släpps 
vidare i dike. Uppsamling i damm medger att ett eventuellt oljeutsläpp kan sugas upp med 
tankbil. Vid större utsläpp finns möjlighet att direkt på plats ta hand om och utföra sanering 
innan föroreningarna runnit vidare till recipient eller hunnit komma i kontakt med 
grundvattnet.

Farligt avfall, undantaget impregnerat trä, kyl-och frysmöbler och vitvaror hanteras och lagras 
nederbördsskyddat under tak, vilket minskar risken för spridning av farliga föroreningar. 
Saneringsmedel finns tillgängligt för uppsamling av spill. 

Inom både ÅVC och sorteringsanläggning/omlastningsstation hanteras farligt avfall enligt 
villkor i miljötillstånd för respektive verksamhet. Se vidare under avsnitt Förorenad mark ovan.

Förutom de kemikalier som mottas av avfallslämnare hanteras ytterst få egna kemikalier. Dessa 
utgörs av städkemikalier. 
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Eventuellt avlämnat explosivt avfall som fyrverkerier förvaras i ett särskilt anpassat 
säkerhetsskåp i en tät låst container i en annan del av ÅVC-området, i väntan på 
omhändertagande av kommunens upphandlade entreprenör. Dessa avfallsslag tas inte emot 
officiellt men kan omhändertas om det ändå lämnas på återvinningscentralen. Tillstånd finns 
för förvaring av explosiva varor. 

På ÅVC tas spillolja emot i dubbelmantlade spilloljetankar som uppfyller kravet på invallning, 
och inga bränslecisterner finns inom verksamheten. På sorteringsanläggningen och 
omlastningsstationen finns en cistern för diesel som är placerad i maskingaraget med godkänd 
invallning. 

Risken för föroreningar av mark vid olyckor bedöms vara liten, dels med hänsyn till 
verksamhetens omfattning och art, dels då hela området där lagring och hantering sker är 
hårdgjort genom asfaltering och eventuella mindre utsläpp sannolikt kan tas upp med 
saneringsmedel. Eventuella oljeutsläpp som hamnar i dagvattendamm kan sugas upp med 
tankbil.

Nedskräpning inom och intill verksamhetsområdet kan förekomma genom att avfall sprids 
med vinden. De flesta avfallsslag förvaras i container vilket minskar risken för att avfall sprids. 
Rutiner finns för att förhindra att nedskräpning sker utanför anläggningarna.

På och intill deponin gäller förbud mot öppen eld, dvs eldning eller anordnande av grillplatser, 
samt förbud mot rökning, för att hantera risk för brand och explosion på grund av 
utträngande deponigas. 

Verksamhets- och trafikbuller
Verksamhetsbuller fjärrvärmeverket

Externt buller från kraftverket i Munkegärde har kartlagts både avseende nuvarande verksamhet 
och efter planerad utbyggnad med ny fastbränslepanna och biooljepanna (Efterklang, 
2020-12-11).  Beräkningarna har utförts i enlighet med den nordiska beräkningsmodellen för 
externt industribuller. Beräkningarna visar att bullervillkoret för verksamheten klaras vid 
maximala driftförhållanden både i dagsläget och efter den planerade utbyggnaden.

Som bullervillkor för verksamheten gäller följande ekvivalenta ljudnivåer:

 Dagtid, kl. 07-18 50 dBA
 Nattetid, kl. 22-07 40 dBA
 Övrig tid 45 dBA
 Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dBA.

Eftersom anläggningen går dygnet runt är värdena för natt de dimensionerande kraven, dvs. 40 
dBA ekvivalent resp. 55 dBA momentan ljudnivå.
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Bullret har beräknats till nedanstående mottagarpunkter som är belägna vid de mest 
bullerutsatta bostäderna i olika riktningar från anläggningen, se figur nedan.

Mottagarpunkter i omgivningen

Efter utbyggnad beräknas ett antal externa bullerkällor tillkomma, och följande ekvivalenta 
ljudnivåer beräknas i mottagarpunkterna.

 Mottagarpunkt 1: 30 dBA 
 Mottagarpunkt 2: 32 dBA
 Mottagarpunkt 3: 29 dBA
 Mottagarpunkt 4: 28 dBA

Bullret nattetid bedöms vara konstant utan märkbara nivåvariationer varför endast marginellt 
högre momentana ljudnivåerna än de ekvivalenta ljudnivåerna beräknas.

Det nuvarande bullervillkoret för verksamheten uppfylls således beräkningsmässigt med god 
marginal, vilket innebär att fler bullerkällor med samma ljuddata (ljudeffekt 85 dBA) kan 
accepteras eller att ett fåtal bullerkällor kan tillåtas att avge något högre buller än beräknat.
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Beräknade ekvivalenta ljudnivåer efter planerad utbyggnad

Transportvägarna, avseende tung trafik styrs via Rollsbomotet och inte via Kungälvsmotet förbi 
sjukhuset.

Verksamhets- och trafikbuller återvinningscentral 

Kast i och rangering av containers kan ge upphov till visst buller. Störningsrisken bedöms dock 
vara relativt liten då bullret är kortvarigt och spridningen till närboende begränsas av de 
omgivande skogsklädda bergsryggarna.

Transportvägarna, särskilt avseende tung trafik, till och från återvinningscentralen styrs om 
möjligt via Rollsbomotet och inte via Kungälvsmotet förbi sjukhuset.

Sorteringsanläggning och omlastningsstation

Enligt villkor i gällande miljötillstånd för sorteringsanläggning och omlastningsstation ska 
buller från verksamheten begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som 
riktvärde vid närmaste bostäder än

 50 dB(A) under vardagar (dagtid kl 07-18)
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 40 dB(A) nattetid (kl 22-07)
 45 dB(A) övrig tid

Trafikbuller

Ett genomförande av planförslaget innebär ökat antal transporter förbi närliggande bebyggelse. 
De kumulativa effekterna av transporter till de tre verksamheterna har undersökts i en 
trafikbullerutredning (WSP, 2021-11-04) I utredningen beaktas även nedläggningen av Ytterby 
ÅVC, som planeras vara ur drift år 2023. Detta beräknas leda till ca 10% mer trafik till 
Munkegärde ÅVC jämfört med nuläget. Utredningen undersöker om befintliga bostäder och 
skolor skulle påverkas av ökat trafikbuller från de tre verksamheternas transporter i förhållande 
till gällande riktvärden. 

Resultaten visar att i medelvärde bidrar de tre verksamheterna i de tre situationerna endast med 
en knapp ökning av den ekvivalenta ljudnivån på Karebyvägen. Verksamhetstransporterna 
påverkar ljudnivåerna så pass lite eftersom de endast bidrar till en marginell ökning av den 
totala trafiken på de kommunala vägarna att skillnaden kan anses vara försumbar. 
Trafikökningen från de tre verksamheternas transporter bidrar inte till några ytterligare 
överskridanden i jämförelse med de som redan finns i nuläget samt eventuella överskridanden i 
framtiden.

Beräkningar av trafikbullernivåer har gjorts för tre  situationer har beräknats: 

1. Nuläge 2020 

2. Nuläge 2020 + ökning 2023 från de tre verksamheterna på hela transportsträckan 

3. Prognos 2040 inkl. ökning enligt Kungälvs trafikprognos 

Lika många fastigheter får överskridanden av 55 dBA ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA 
maximal ljudnivå i situation 1 som i situation 2. Inga av de framtida överskridanden i situation 
3 beror på bidraget i ljudnivåökning av den tillkommande trafiken från verksamheterna. 

Utsläpp till luft
Fjärrvärmeverket

För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en spridningsberäkning – utsläpp till luft genomförts 
(WSP, 2021-01-21, reviderad 2021-11-16). Se också avsnitt Miljökvalitetsnormer (5 kap MB) 
ovan.

Beräkningarna har utförts för utsläpp till luft av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), 
kolmonoxid (CO) samt partiklar (PM10 och PM2.5) från fjärrvärmeverket inklusive de två 
tillkommande pannorna. Utifrån spridningsberäkningarnas resultat, samt tillgängliga data 
avseende luftkvalitet (bakgrundshalter), har WSP gjort en värdering av eventuella hälsoeffekter 
till följd av utsläppen till luft genom jämförelser med miljökvalitetsnormer (MKN), 
utvärderingströsklar samt miljömål.
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För att kunna jämföra med MKN, dess övre och nedre utvärderingströsklar (ÖUT och NUT) 
samt miljökvalitetsmålen avseende SO2, NO2, CO och PM10, PM2.5 i luft, adderas en urban 
bakgrundshalt till det totala beräknade haltbidraget vid de fyra receptorpunkterna, samt i den 
punkt där beräkningen visar högst halter. Receptorpunkt 1 (RP1) är placerad vid närmaste 
bostäder (ca. 300 meter från källor), receptorpunkt 2 (RP2) vid en fotbollsplan mellan 
Munkegärdeskolan och Klöverbackensskola, receptorpunkt 3 (RP3) vid bostäder ca. 500 meter 
från källorna, receptorpunkt 4 (RP4) vid Kungälvs sjukhus sydväst om källorna.

Receptorpunkter kring anläggningen: RP1, RP2, RP3 och RP4.

Två scenarion har undersökts för att inte underskatta halterna. Scenariot ”driftsäsong” 
representerar ett helår men helåret är reducerat till driftsäsongen som är 9 månader och 
meteorologiska data gäller också dessa 9 månader.

Emissionerna från värmeverket ska samköras mot meteorologiska data. Eftersom både 
utsläppen och meteorologiska data varierar på timbasis är det svårt att veta om de släcker ut 
eller förstärker halterna som beräknas. Alltså: hur vet vi att de maximala utsläppen sker precis 
när de mest ogynnsamma meteorologiska förutsättningar råder, vilket skulle resultera i de 
högsta halterna vid marken? För att hantera denna osäkerhet har ett andra scenario ”kalla 
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vinter” skapats där de maximala utsläppen som kan ske från fjärrvärmeverket låses för hela 
perioden december till februari. Detta är de månader där det kan bli så kallt att det kan inträffa 
(vilket inte ens sker varje år). Och så har de samkörts med alla de olika meteorologiska 
förutsättningar som finns i det meteorologiska typåret för aktuella månader. På detta sätt är det 
säkert att beräkningen fångar upp det värsta fall (högsta halter) som kan inträffa. Det innebär 
dock inte att detta är sannolikt, bara att halterna kan bli så höga i värsta fall. 

Indata i form av utsläppskoncentrationer är teoretiska och konservativa. I praktiken är 
koncentrationerna lägre.

Resultat för scenariot driftsäsong visar att MKN och miljömålet klaras för alla undersökta 
utsläpp i marknivå (1,5 meter ovan mark) i hela beräkningsområdet (2,5 × 1,9 km kring 
skorstenar). 

För scenariot kalla vinter visar beräkningarna en kombination av ogynnsamt väderförhållanden 
och maximalt utsläpp. MKN för årsmedelvärde, dygnsmedelvärde och timmedelvärde av NO2 
klaras dock med marginal för alla undersökta receptorpunkter och hela beräkningsområdet. 
Dessutom klaras MKN, ÖUT, NUT och miljömålet med god marginal för SO2 och CO, PM10 
och PM2,5 i marknivå i hela beräkningsområdet.

Dock sker i kalla vinter ett tangerat överskridande av ÖUT för NO2 dygnsmedelvärde för RP3 
och i den punkt där störst halt beräknats inom beräkningsområdet. För NO2 timmedelvärde 
sker ett överskridande av NUT samt miljömålet i de två punkter där störst halt beräknats inom 
beräkningsområdet vilket är ett område ca 500–600 meter sydväst och nordöst om 
anläggningen. 

Beräkningarna för kalla vinter är mycket konservativa och de överskridanden av NUT, ÖUT 
och miljömål som utredningen indikerar sker sannolikt ytterst sällan i praktiken. 
Överskridandet av miljömålet sker i ett område där det inte finns någon bebyggelse. 

Återvinningscentralen

Miljökonsekvensbeskrivning för återvinningscentralen (2017) konstaterar att utsläpp till luft i 
huvudsak sker via transporter till, inom och från området, se vidare under avsnitt 
Miljökvalitetsnormer ovan. Vid hantering av farligt avfall som exempelvis lösningsmedel, 
glykol och spillolja finns också risk för utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen. Risken 
minskas genom att avfallslämnarna informeras om att sådant avfall ska lämnas in i hela, väl 
förslutna och märkta behållare. Kylar och frysar, som innehåller freoner, hanteras varsamt för 
att minska risken för skador och utsläpp.

Skuggning
På grund av de stora avstånden till närmsta bebyggelsen bedöms inte skuggning från nya 
byggnader och anläggningar leda till negativa konsekvenser.



29 Beslut om granskning  Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-29 Beslut om granskning  Tippen 1 m.fl. : Planbeskrivning_Munkegärde_GRANSKNING_2021-11-29

  Planbeskrivning - Granskningshandling 2021-12-15

                                                       
                                                         56

Flyghinder
Planområdet ligger inom MSA-område för flygplatserna Säve, Landvetter samt Trollhättan. En 
flyghinderanalys ska genomföras om höjden på ny skorsten blir högre än befintliga skorstenar. 
Kungälvs sjukhus, en knapp kilometer söder om planområdet, har en helikopterflygplats som 
ska beaktas.

Planförslag
De beskrivna riskerna och störningarna hanteras till stor del genom annan lagstiftning och 
regelgivning, genom villkor i de miljötillstånd som krävs för de olika verksamheterna samt vid 
prövning av mark- och bygglov. De riskaspekter som föreslås regleras genom planbestämmelser 
gäller främst hantering av dagvatten och skyfall.

Planförlaget medger högre totalhöjd för skorstenar än gällande detaljplan. Möjlig totalhöjd 
ökar från 50 m till 55 m. 

Räddningstjänsten 
Förutsättningar och planförslag
Räddningsfordonens framkomlighet till samtliga fasader ska beaktas och säkerställas. Köryta 
för räddningsfordon ska vara minst 3 meter bred inom kvartersmark och säkerställa insatsvägar 
för Räddningstjänsten. Detta studeras närmare i samband med bygglov.

Fjärrvärmeverket kan angöras via befintlig uppfartsväg samt genom att ställa upp 
räddningstjänstens fordon på den planerade tillkommande parkeringen med angöring direkt 
från Energivägen, vilket underlättar framkomligheten till anläggningen i händelse av brand.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Förutsättningar
Anläggningarna har kommunalt vatten via avtal men planområdet ligger utanför det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp och verksamheterna har idag enskilt 
avlopp. 

Fjärrvärmeverk

En spillvattenutredning har tagits fram för fjärrvärmeverket (WSP, 2021-11-17).



29 Beslut om granskning  Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-29 Beslut om granskning  Tippen 1 m.fl. : Planbeskrivning_Munkegärde_GRANSKNING_2021-11-29

  Planbeskrivning - Granskningshandling 2021-12-15

                                                       
                                                         57

Figur 1 Befintliga spillvattenvägar och dagvattenvägar. Notera kondensatledning (röd linje) mellan anläggning till 
Komarksbäcken (7) samt hushållsavloppsvatten (BDT+WC) vatten som efter markbädd samlas i samlingspunkt (6) och sedan 
följer ett öppet dike till våtmark.

Kondensatvatten utgör den största spillvattenströmmen och renas med sandfilter, 
lamellseparator och pH- justeras innan det förs via kondensatledningen till Komarksbäcken. 
Denna spillvattenström har ett flöde på ca 1 l/s under perioden oktober till april.

Spillvatten från pannhall och verkstad är lätt kontaminerat och går via oljeavskiljare ut på 
kondensatledningen till Komarksbäcken.

Hushållsavloppsvatten från personalbyggnaden (bad, tvätt, disk, WC) leds till slamavskiljare, 
markbädd och sedan ytledes via en lokal lågpunkt, diken och våtmarken till Komarksbäcken. 
Slamavskiljaren är lokaliserad på anläggningen och markbädden är lokaliserad cirka 100 meter 
norr om verksamheten. Markbädden klarar idag inte kommunens riktvärden för enskilda 
avloppsanläggningar avseende fosfor, men uppfyller kraven på övriga riktvärden. Markbädden 
har funnits i 15-20 år och ska genomgå en kommunal revision för att bedöma övrig status 
såsom täthet etc.

Vatten som används vid asksläckning och nedblötning av flygaska följer med askan vid 
borttransport.
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Spillvatten som vid sommarrevision av pannorna uppkommer vid panntvätt (sotvatten) samlas 
och tas omhand med tankbil för destruktion. Detta är en liten vattenmängd. 

Återvinningscentral

Hushållsspillvatten från personalbod är kopplat mot fjärrvärmeverkets enskilda avlopp 
(slamavskiljare samt markbädd).

Sorteringsanläggning och omlastningsstation

Hushållsspillvatten från personalbod på omlastningsstationen är kopplat mot fjärrvärmeverkets 
enskilda avlopp (slamavskiljare samt markbädd). Sorteringsanläggningen har en tank för 
spillvatten som töms med slambil.

Deponin

Ger inte upphov till något spillvatten.

Planförslag
Verksamheternas vattenförsörjning kommer att kvarstå med befintlig lösning. Vattenbehovet 
kommer att öka med ca 2 300 m3 per år till följd av de nya pannorna på fjärrvärmeverket. 
Övriga verksamheter bedöms inte öka sin vattenanvändning. Det ökade vattenbehovet kommer 
kunna mötas med befintlig försörjning. Brandvatten förses med befintlig vattenförsörjning 
kompletterat med en befintlig reservoar på sorteringsanläggningen samt uttag ur den 
dagvattendamm som ska anläggas på fjärrvärmeverket.

Fjärrvärmeverket

Ett av spillvattenflödena på befintlig anläggning kommer att justeras enligt nedan. 
Utbyggnaden av fjärrvärmeverket kommer sedan att ha samma spillvattenhantering som 
befintlig anläggning. 
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Spillvattenledningar och dagvattenavledning. Kondensatledning (röd linje) mellan anläggning och 
Komarksbäcken (blå linje). Hushållsavloppsvatten (gul linje) släpps ut cirka 10 meter efter 
markbädden (markerad med rött). Spillvatten från processen släpps ut via dagvattendammen.

Kondensatvatten är den spillvattenström som främst kommer att öka efter utbyggnad av 
fjärrvärmeverket. Det tillkommande flödet uppgår till max 0,9 l/s under perioden september 
till maj.

Spillvatten från pannhall och verkstad är lätt kontaminerat och kommer att kopplas om så att 
det efter oljeavskiljare leds till dagvattendammen och sedan via ytavrinning och diken till 
våtmarken som sedan ansluter till Komarksbäcken. Detta spillvatten ökar något då de nya 
pannorna tas i bruk. Omkopplingen medför också att släckvatten från pannhusen kommer att 
hamna i den kombinerade dag-och släckvattendammen i händelse av brand.

För hushållsavloppsvatten kommer markbädden att kompletteras med fosforfälla samt revideras 
av kommunen. Beroende på vad revisionen visar så kommer markbädden vid behov att läggas 
om så att kommunens riktvärden för enskilda avloppsanläggningar uppnås och övergödning 
undviks. Hushållsavloppsvattnet kommer inte att öka. 

Vatten som används vid asksläckning och nedblötning av flygaska följer med askan vid 
borttransport. Detta ökar med den nya fastbränslepannan.
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Spillvatten som vid sommarrevision av pannorna uppkommer vid panntvätt (sotvatten) samlas 
och tas omhand med lastbil ökar något när den nya fastbränslepannan tas i bruk.

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, deponi

Inga förändringar planeras.

Dagvatten, lakvatten och släckvatten
Förutsättningar
Anläggningarna har idag lokalt omhändertagande.  

Principiell illustration av nuvarande hantering av dagvatten, lakvatten och spillvatten

Fjärrvärmeverk

Dagvatten från befintligt fjärrvärmeverk samlas upp på tak och i dagvattenbrunnar och leds via 
kondensatledningen till Komarksbäcken. Idag finns ingen fördröjning eller rening av detta 
dagvatten.

Undantaget från ovan är den sydvästra ytan där taket på bränslelagret (den stora byggnaden 
längst söderut) avvattnats genom ett rör i slänten väster om anläggningen, samt ytan kring 
nämnda bränslelager som avvattnas mot omkringliggande skogsmark. Vattnet från denna 
sydvästra del av verket hamnar i en lokal lågpunkt söder om Energivägen, leds i en trumma 300 
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mm under vägen norrut, rinner ytledes ca 30 m till en ny lokal lågpunkt och går därefter in i 
ett dike som leder till våtmarken. Våtmarken ansluter till Komarksbäcken.

Återvinningscentral

I samband med ansökan om miljötillstånd för utökning av återvinningscentralens verksamhet 
genomfördes 2017 en dagvattenutredning (BG&M Konsult AB, BGM, 2017-10-05). Syftet var att 
beräkna dagvattenflödet och utreda om kapaciteteten hos befintlig dagvattendamm var 
tillräcklig för området också efter utökning med verksamhetsyta i norr. 

Hela verksamhetsområdet är hårdgjort och separerat från intilliggande områden genom 
markförhöjningar/invallningar, för att säkerställa att dagvatten från återvinningscentralen 
avleds till befintlig dagvattendamm , placerad strax väster om ÅVC. Dagvatten från förorenade 
markytor samlas upp i ett antal dagvattenbrunnar och leds till dammen via ledningsnät i södra 
delen av området. En liten del av dagvatten leds ut över gräsytor där eventuella föroreningar 
kan fastläggas och ges möjlighet att tas upp av vegetation. 

I dammen sker sedimentation av partiklar, tungmetaller m.m. innan avledning sker vidare 
norrut och västerut i dike ca 200 m som leder till våtmarken. Dammen har tät botten och 
utloppet är försett med T-rör vilket innebär att eventuell olja vid utsläpp eller olycka blir kvar i 
dammen och kan omhändertas.

Eventuellt släckvatten kommer vid brand att via dagvattensystemet ledas till dammen. Dammen 
har en avstängningsventil för att kvarhålla släckvattnet i dammen. 

Brandvatten förses ifrån brandpost i gatan vid fjärrvärmeverket.

Sorteringsanläggning och omlastningsstation

Anläggningens dagvatten samlas upp via dagvattenbrunnar och leds till två slam- och 
oljeavskiljare som är belägna vid anläggningens infart. Därefter lämnar vattnet anläggningen via 
trumma 300 mm under väg och ett öppet dike som går mellan Energivägen och 
fjärrvärmeverket till en lågpunkt söder om Energivägen, leds i en trumma under Energivägen 
norrut, rinner ytledes ca 30 m till en ny lokal lågpunkt och går därefter in i ett dike som leder 
till våtmarken. Våtmarken ansluter till Komarksbäcken.   

I de kombinerade slam- och oljeavskiljarna avskiljs både partikulära metallföroreningar samt 
olika oljeföroreningar. Det sista reningssteget är våtmarken. Utgående dagvatten analyseras 
löpande både före och efter slam-/oljeavskiljare, efter vägtrumma under Energivägen samt efter 
våtmark. Fördröjning av dagvatten vid kraftig nederbörd sker i befintliga dagvattenledningar 
inne på anläggningen som har dimensionerats för detta ändamål (800 mm ledningar).

Släckvatten samlas upp i de stora dagvattenledningarna (800 mm) samt i vissa lågpunkter kring 
dagvattenbrunnarna. En avstängningsventil finns vid slam-/oljeavskiljarna för detta ändamål. 
Vid ännu större mängder släckvatten kan den södra lakvattendammen öppnas för släckvatten. 
Brandvatten hämtas från en brandvattentank samt från brandpost vid fjärrvärmeverket.
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Deponi

Lakvatten från deponin leds till två befintliga lakvattendammar: en större nordväst om deponin 
och en något mindre i sydöst. Lakvatten från den mindre dammen pumpas till den större 
dammen. Lakvattendammarna utgör ett första reningssteg av lakvattnet. Från den större leds 
lakvattnet i ett dike ca 200 m till våtmarken där ytterligare rening sker. Våtmarken ansluter till 
Komarksbäcken.

Dagvatten från deponins överyta avrinner till anordnade diken och befintliga 
dagvattenledningar. Dagvattnet leds sedan öster om deponin och öster om den nordvästra 
lakvattendammen till Komarksbäcken. En del dagvatten leds söderut.

Principiell illustration av planerad hantering av dagvatten, lakvatten och spillvatten

Planförslag
Förändringar av dagvattenhanteringen kommer framförallt ske vid Munkegärdeverket men på 
längre sikt kan det även komma att ske förändringar vid ÅVC i samband med att anläggningen 
byggs ut. Planförslaget möjliggör de föreslagna lösningarna för dagvattenhantering. Främst 
behövs yta och reglering för fjärrvärmeverkets nya dagvattendam, samt möjlighet att flytta och 
förstora ÅVC:s dagvattendamm. För att bibehålla flexibilitet i utformningen och inte 
omöjliggöra eventuella nya framtida behov eller lösningar, regleras hanteringen i detaljplanen 
genom områden som avsätts för dagvattenhantering och bestämmelser som reglerar vart 
dagvatten ska ledas inom de olika områdena.
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Befintlig lågpunkt vid Energivägen är central för dagvattenhanteringen då den nås av dagvatten 
från sorteringsanläggningen, fjärrvärmeverket samt från omgivande naturmark. Dagvattnet har 
redan fördröjts på respektive anläggning men lågpunkten fungerar som en yta som bidrar med 
ytterligare flödesutjämning, främst av naturvatten, innan vatten leds vidare nedströms. Det är 
väsentligt att även fortsättningsvis dra nytta av denna yta för utjämning av vattenflöden. 
Lågpunktens funktion säkerställs genom planbestämmelse b7 - Marken ska vara tillgänglig för 
dagvattenhantering och som översvämningsyta.

Fjärrvärmeverket

För fjärrvärmeverket har en dagvattenutredning genomförts (WSP, 2021-11-26). En 
dagvattendamm ska anläggas i direkt anslutning till anläggningen, söder om Energivägen. Allt 
dagvatten från befintlig och ny anläggning ska samlas in via dagvattenbrunnar och föras till 
dammen. Ytor inom anläggningen anpassas för att allt dagvatten ska samlas i brunnarna. 
Dammen ger fördröjning och rening av dagvattnet så att riktvärden och målvärden i 
kommunens Dagvattenplan uppnås. Efter dammen släpps vattnet till lågpunkten söder om 
Energivägen, leds i en trumma 300 mm under energivägen norrut, rinner ytledes ca 30 m till 
nästa lågpunkt och går därefter in i ett dike som leder till våtmarken. Våtmarken ansluter till 
Komarksbäcken.

Den planerade utbyggnaden av Munkegärdverket innebär tillkommande hårdgjorda ytor där 
det idag är skogsmark vilket ger en snabbare avrinning. Lågpunkten söder om Energivägen 
kommer ta emot mer dagvatten från Munkegärdeverket eftersom även den befintliga delen av 
verket kopplas hit istället för till kondensatledningen. Fördröjning av dagvattnet i 
dagvattendammen är därför viktigt för att inte lågpunkten och vägen ska bli översvämmade. 
Område för dagvattendamm regleras med planbestämmelse b6 – Marken ska vara tillgänglig 
för dagvattenhantering. Inom byggrätten för fjärrvärmeverket finns planbestämmelsen b5 – 
Marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och leds till egenskapsområde med 
beteckningen b7

Den planerade utbyggnaden innebär bland annat ny urskärning ur berget samt att den 
befintliga bäckfåran (som också leder till lågpunkten söder om Energivägen) fylls igen 
(alternativt kulverteras). För att hindra avrinning från naturmarken till Munkegärdeverket 
föreslås ett avskärande dike längs bergskärningen, som leder vattnet förbi utbyggnaden och 
även fortsatt till lågpunkten. 

En släckvattenutredning har genomförts för fjärrvärmeverket. Släckvatten planeras att samlas 
upp via dagvattenbrunnar och spillvattenbrunnar i pannhus till dagvattendammen som utförs 
med en stor outnyttjad volym tillräcklig för det släckvatten som beräknas kunna uppstå. Ytor 
inom anläggningen utförs så att dag- och släckvatten samlas i dagvattenbrunnarna. Vid brand 
stängs dagvattendammens utlopp med en ventil för att förhindra att förorenat vatten rinner 
vidare mot Komarksbäcken. Släckvattnet hämtas sedan med sugbil för destruering.
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Brandvattenbehovet vid eventuell brand ska tillgodoses med tre befintliga brandposter kopplad 
till befintliga vattenledning, samt möjligheten att hämta vatten ifrån dagvattendammen. 
Dagvattendammen förses med en pumpgrop för detta ändamål.

Återvinningscentralen

Planen ger utrymme att utöka den hårdgjorda ytan kring ÅVC. Inom området för 
återvinningscentralen finns planbestämmelsen b4 – Marken ska anordnas så att dagvatten 
samlas upp och leds till dagvattenanläggningar inom egenskapsområdet. Beroende på hur 
ÅVC utformas kan dagvattendammen behöva utökas och flyttas. Tillkommande hårdgjord yta 
innebär att större volym behöver fördröjas och renas inom området innan vattnet rinner vidare 
till Komarksbäcken. Volym och placering avgörs när det blir aktuellt att utöka 
återvinningscentralen och det finns mer underlag om verksamhetens behov och tillkommande 
hårdgjord yta. Dammen ska dimensioneras så att riktvärdena i kommunens dagvattenpolicy 
uppnås. Systemet behöver vara utformat med liknande säkerhetsanordningar som idag, för att 
minimera risk att föroreningar sprids i händelse av brand eller annan olycka.

Sorteringsanläggning och omlastningscentral

Inom anläggningen planeras inga förändringar av dagvattenhanteringen. Inom området finns 
planbestämmelsen b3 – Dagvatten ska avledas till slam- och oljeavskiljare inom området.

Deponi

Deponins överyta förändras men avrinning förväntas ske liknande som idag för både dagvatten 
och lakvatten. Befintliga lakvattendammar kopplade till deponin föreslås regleras som 
kvartersmark E3 – lakvattendamm. Inom område för deponi finns planbestämmelsen b2 – 
Lakvatten från deponin ska ledas till lakvattendammarna inom användningsområde E3.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Miljökonsekvenser
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i 
lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av 
planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en 
hållbar utveckling främjas.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på miljöbedömning. 
Regeringen får också meddela föreskrifter om samråd i samband med bedömningen av om en 
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plan, ett program eller en ändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag 
(2004:606).

Befintlig och planerad verksamhet inom planområdet är tillståndspliktig enligt bestämmelser i 
miljöbalken.

Då planen har bedömts kunna innebära en betydande miljöpåverkan upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillsammans med detaljplaneförslaget. 

...

Sociala konsekvenser
Jämställdhet
Trygga miljöer skapar förutsättning för ett jämställt användande av kommunens resurser. Detta 
kräver omsorgsfull utformning av den yttre miljön och handlar i det här fallet om att skapa 
överblickbara och belysta ytor samt trygg och belyst gång- och cykelbana längs Energivägen. 

Barnperspektiv
Verksamheten i området riktar sig inte till barn. Barn bedöms främst påverkas om trafiken ökar 
längs skolvägar och andra gc-förbindelser. Planen ska också möjliggöra en eventuell framtida 
utbyggnad av gång- och cykelbana längs Energivägen, vilket skulle öka möjligheterna att röra 
sig till fots och med cykel i kommunen.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Avsnittet om genomförandefrågor har till syfte att redovisa de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Detta avsnitt tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av 
detaljplan för Tippen 1 m.fl., Kungälvs kommun, som upprättas av Samhällsbyggnad. 

Avsnittet om genomförandefrågor är inte juridiskt bindande.

Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan
Planen förväntas antas under andra kvartalet 2022. Därefter ska bygglov sökas och 
fjärrvärmeanläggningen byggas ut. De nya pannorna planeras att vara i drift i slutet av 2023, 
vilket förutsätter bygglov senast i juni 2022.

Genomförandetid
Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på mellan fem och 
femton år. 
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Genomförandetiden för detaljplanen är satt till tio år räknat från det datum då planen vunnit 
laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas 
av kommunen utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för exempelvis förlorad byggrätt.

Huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. 

Huvudmannaskap innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. 
Med huvudmannaskapet har kommunen rätt men också skyldighet att lösa in allmän 
platsmark som ligger inom privatägda fastigheter. Huvudmannaskapet innebär också att 
kommunen före genomförandetidens utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt 
nyttjande. 

Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för iordningställande och skötsel.

Tillgänglighet under produktionstiden
Byggnadsverksamheten för fjärrvärmeverket ska organiseras så att verksamheten på 
återvinningscentralens område kan fortgå utan avbrott.

Ansvar för anläggningar
Fjärrvärmeverket ansvarar för markbädden som hanterar hushållsavloppet (BDT+WC) för alla 
tre verksamheterna. Markbädden ligger inom område med beteckningen E4 – 
avloppsanläggning. Området kan upplåtas med till exempel nyttjanderätt eller servitut.

Fjärrvärmeverket ansvarar för den kondensatledningen som går mellan verket och 
Komarksbäcken och som till största delen går utanför planområdet. Kungälv energi ansvarar 
för att ombesörja rättigheter för sina ledningar utanför sin fastighet. 

ÅVC ansvarar för våtmarken som renar lakvatten och dagvatten ifrån deponin och 
sorteringsanläggningen. ÅVC ansvarar för de diken som leder till våtmarken, samt 
uppsamlingsbrunnen och de två trummor som finns i den naturliga lågpunkt ca 50 m norr om 
Energivägen där dagvatten från sorteringsanläggningen, renat dagvatten från fjärrvärmeverket, 
vatten från omgivande naturmark samt renat hushållsavloppsvatten från markbädden samlas. 
ÅVC ansvarar även för trumman under Energivägen.

Allmän plats
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av den naturmark som i detaljplanen är utlagd 
som allmän plats.
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Kvartersmark
Fastighetsägare ansvarar för samtliga byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmarken. 
Gata inom kvartersmark utgörs av gemensamhetsanläggning med Kungälvs kommun 
(Renhållningsenheten) och Kungälv Energi. 

Tekniska anläggningar
Exploatörerna ansvarar för uppförande av byggnader enligt byggrätt samt övriga anläggningar, 
t. ex. parkeringsplatser och dagvattenanläggningar.

Avtal och överenskommelser
Kommunen (i egenskap av markägare och verksamhetsutövare) avser träffa avtal som reglerar 
detaljplanens genomförande och eventuella markförvärv och andra frågor med Kungälv Energi 
(i egenskap av markägare och verksamhetsutövare) samt Renova, arrendator av 
sorteringsanläggning/omlastningsstation (i egenskap av verksamhetsutövare).

Plankostnadsavtal har träffats i samband med planarbetet och planavgift tas därför inte ut vid 
bygglov. 

För planens genomförande krävs överenskommelser om fastighetsbildning. Innan 
kommunfullmäktige antar detaljplanen ska marköverlåtelseavtal träffas med Kungälvs Energi. 

Markförvärv
Kungälvs kommun äger idag all mark inom planområdet, med undantag av fastigheten Tippen 
1, där befintligt fjärrvärmeverk är placerat, som ägs av Kungälv Energi. Fastighetsindelningen 
avses regleras enligt fjärrvärmeverkets planerade utbredning och det berörda området ska 
förvärvas av Kungälv Energi. Planförslaget möjliggör en större utökning av fjärrvärmeverket än 
som planeras att genomföras i närtid. Avsikten är att Kungälvs Energi i nuläget ska förvärva de 
ytor som behövs för den nästående planerade utbyggnaden. Fastighetsregleringen innebär att 
del av Munkegärde 1:1 samt del av Munkegärde 3:29 övergår till Tippen 1. Separat 
överenskommelse träffas för detta mellan Kungälvs kommun och Kungälvs Energi.

Ansvariga myndigheter/upplysningar
Ansökan om bygglov/marklov
Bygglov och marklov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Ansökan om fastighetsbildning görs hos statliga Lantmäteriet i Göteborg. 

Dispenser och tillstånd 
Miljötillstånd och anmälan om vattenverksamhet söks hos Länsstyrelsen.

Anmälan respektive tillståndsansökan för täkt ställs till länsstyrelsen.
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Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning
Tillstånd för enskild avloppsanläggning söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs 
kommun.

Berörd fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar 
samtliga erforderliga tillstånd (t ex bygglov, tillstånd enligt miljöbalken mm) som erfordras för 
verksamhet och/eller för åtgärder inom detaljplanen. Respektive tillståndsmyndighet tar ut en 
avgift enligt taxa för att behandla tillståndsansökan.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägare
Fastighetsägare och rättighetshavare som berörs av planen framgår av den till planen 
tillhörande fastighetsförteckningen. Kungälvs Kommun är markägare av hela planområdet, 
med undantag av fastigheten Tippen 1 som ägs av Kungälv Energi.

Erforderlig fastighetsbildning
Kungälv Energi äger fastigheten Tippen 1 där befintligt fjärrvärmeverk är placerat. Fastigheten 
omfattar det område som i gällande detaljplan 1781, laga kraft 1995-07-19, är reglerat med 
användningen E1 – fjärrvärmeverk. Utbyggnaden av värmeverket föreslås ske delvis på del av det 
område som är reglerat som allmän platsmark – NATUR samt på område som idag saknar 
detaljplan. Detta område, d. v. s. del av Munkegärde 1:1 och Munkegärde 3:29, avses planläggas 
som kvartersmark (teknisk anläggning) och fastighetsregleras till Tippen 1. Planförslaget 
möjliggör en större utökning av fjärrvärmeverket än som planeras att genomföras i närtid. 
Avsikten är att Kungälvs Energi i nuläget ska förvärva endast de ytor som behövs för den 
närstående planerade utbyggnaden. I övrigt förutsätts inga fastighetsregleringar då Kungälvs 
kommun ska fortsätta äga övrig mark inom planområdet.

Gemensamhetsanläggningar
Den del av Energivägen som ingår i detaljplanen är markerad med g1 och ska vara tillgänglig 
för gemensamhetsanläggning för väg, som förvaltas av Kungälvs kommun (renhållning) och 



29 Beslut om granskning  Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-29 Beslut om granskning  Tippen 1 m.fl. : Planbeskrivning_Munkegärde_GRANSKNING_2021-11-29

  Planbeskrivning - Granskningshandling 2021-12-15

                                                       
                                                         69

Kungälvs Energi. Kungälvs kommun ansvarar för att ansöka om bildandet/omprövningen av 
gemensamhetsanläggningen i samband med fastighetsregleringen. Förrättningskostnaden för 
bildandet/omprövningen ska fördelas utefter andelstalen som fastställs i förrättningen.

Ledningsrätt
Det finns en ledningsrätt som belastar Munkegärde 1:1, till förmån för Kungälv Energi. 
Ledningsrätten bedöms inte påverkas av planens genomförande.

Servitut
Tippen 1 har officialservitut för väg på Munkegärde 1:1. Det finns även avtalsservitut för 
fjärrvärmeledningar till förmån för Tippen 1. 

Officialservitutet väg kan komma att ändras för vägens nya sträckning. Avtalsservituten för 
fjärrvärmeledning kommer inte påverkas till följd av detaljplanen då de är lokaliserade utanför 
planområdet. 

Nytt servitut kan komma att skrivas för avloppsanläggningen inom området med beteckningen 
E4.

Markavvattningsföretag 
Väster om planområdet finns ett torrläggningsföretag från 1930, Munkegärde m.fl. TF 1930. 
Stora delar av området är idag bebyggt. Kvarvarande naturmark och ängsmark ägs av 
kommunen. 

Markägare till markavvattningsföretaget är Kungälvs kommun, Kungälvsbostäder och Kungälv 
Energi. Vid förfrågan kände ingen av dessa till att de var ägare till markavvattningsföretaget och 
ingen hade några uppgifter om styrelse eller kontaktperson. Med största sannolikhet är inte 
markavvattningsföretaget aktivt. Markavvattningsföretaget kan sannolikt avvecklas. Vattennivån 
inom markavvattningsföretaget kan dock inte ändras utan en noggrann analys. Det skulle 
kunna påverka befintlig bebyggelse, den nordöstra lakvattendammen, de diken som för 
dagvatten och lakvatten till våtmarken, våtmarken samt Kungälv Energis solceller och 
solfångare.

Ekonomiska frågor
Detaljplaneekonomi
Detaljplanen genomförs i en exploatörsdriven process och bekostas av exploatör genom 
plankostnadsavtal med Kungälvs kommun och avtal med plankonsult. Eftersom exploatör står 
för samtliga kostnader för detaljplanearbetet ska plantaxa i samband med bygglovsprövning 
inte tas ut.
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Ekonomiska konsekvenser
Intäkter till verksamheterna genereras genom att byggrätter möjliggör utbyggnad av 
verksamheterna. Fastighetsreglering av yta till Tippen 1 innebär intäkt för kommunen.

Kostnader uppstår genom lantmäteriförrättningar och reglering, utöver de respektive 
verksamheternas kostnader för planerad utbyggnad.

Framtida driftkostnader
Kommunen ansvarar för allmän platsmark, naturmark. Denna ska dock per definition sköta sig 
själv. Mindre insatser kan komma att krävas i ett initialt skede. 

Verksamhetsutövarna, dvs Kungälvs kommun (Renhållning), Kungälv Energi och arrendator 
(Renova), kommer att behöva underhålla och drifta samtliga anläggningar inom kvartersmark.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Planområdet ingår idag inte i kommunalt verksamhetsområde för VA. Verksamheterna har 
kommunalt vatten men enskilda avloppsanläggningar.

Dagvatten
Dagvattenhanteringen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt 
Dagvatten, och i tillhörande dagvattenutredningar. Verksamhetsutövaren ansvarar för och 
bekostar lämplig lösning.

Brandvatten
Brandvattenförsörjningen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt Vatten 
och spillvatten, och i tillhörande utredning. Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar 
lämplig lösning.

Släckvatten
Släckvattenhanteringen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt Störningar 
och risker, och i tillhörande utredning. Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar lämplig 
lösning.

Gator och allmän plats
Energivägen är i gällande detaljplan (1781) reglerad som kvartersmark – E4 Teknisk anläggning 
Infartsväg, och den del av vägen som ingår i den nya detaljplanen föreslås fortsatt vara 
kvartersmark, nu ingående i E2 – Avfallsanläggning. Vägområdet ska vara tillgängligt för 
gemensamhetsanläggning, vilket regleras med g1 i plankartan. 

Den allmänna platsmark som finns inom detaljplanen är NATUR, för vilken kommunen är 
huvudman.
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Parkering
Parkering ska ordnas inom kvartersmark på egen fastighet.

Avfall
Avfall ska hanteras inom den egna fastigheten. 

Marksanering 
Respektive fastighetsägare ansvarar för erforderlig marksanering om sådan skulle behövas.

El-, bredband och teleförsörjning
Planområdet är anslutet till el-, bredband och telenät. Kungälv energi ansvarar för elnätet inom 
området. Verksamhetsutövare och berörd leverantör ansvarar för anslutning till dessa nät.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER
 Johan Hellborg, planarkitekt Kungälvs kommun
 Anna-Kajsa Gustafsson, plankonsult WSP 

Kungälvs kommun 2021-12-15

För Samhälle och utveckling

Johan Hellborg Henrik Johansson
Planarkitekt    Enhetschef Plan
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UNDERLAG FÖR AVGRÄNSNINGSSAMRÅD GÄLLANDE
STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING

Detaljplan för verksamheter (värmeverk och återvinningscentral),
Munkegärde, Tippen 1, m.fl., Kungälvs kommun

2021-11-19
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KUND
Kungälv Energi
Besök: Byggmästaregatan 5
Postadress: Box 515, 442 15 Kungälv

KONSULT

WSP Samhällsbyggnad
Box 34
371 21 Karlskrona
Besök: Högabergsgatan 3
Tel: +46 10-722 50 00
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
wsp.com

KONTAKTPERSONER

Jessica Andersson, WSP Sverige AB

010-722 56 30

Jessica.andersson@wsp.com

Lars Axelsson, Kungälv Energi

070 - 1491 352

lars.axelsson@kungalvenergi.se

Johan Hellborg, Kungälvs kommun

0303 - 23 95 90

johan.hellborg@kungalv.se
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
Kungälv Energi AB bedriver verksamhet som innebär produktion av fjärrvärme, där
Munkegärdeverket kraftvärmeverk är en av de anläggningar som bolaget har. År 2008 skrev Kungälv
Energi och Göteborg Energi ett avtal om energileveranser från Göteborg till Kungälv. Avtalet gäller
fram till oktober 2023. Göteborg Energi har klargjort att de inte har möjlighet att förlänga avtalet
med avseende på energileveranser under vinterperioden och detta är den huvudsakliga anledningen
till att Kungälv Energi behöver utöka sin egen produktion. Utöver detta förväntas även behovet av
värme i Kungälv öka. Därför vill Kungälv Energi utöka verksamheten med ytterligare en
biobränslepanna och en biooljepanna med tillhörande byggnader för bränslehantering mm. Dessa
tillkommande anläggningar är tillståndspliktiga, därför söker Kungälv Energi, parallellt med
detaljplaneprocessen, nytt tillstånd för hela verksamheten (den befintliga samt tillkommande
anläggningar).

Kungälv kommuns renhållningsenhet har också behov av att bygga ut den befintliga
återvinningscentralen, samt även säkerställa markanvändningen på det intilliggande deponiområdet
då det efter sluttäckning, behövs restriktioner så att det täckande skiktet inte riskerar att skadas.
Vidare behöver säkras möjligheten för Renova att även fortsatt bedriva sin verksamhet inom
området, dvs behandling, sortering och omlastning av avfall och återvinningsmaterial.

Figur 1. Planområdets läge.

1.2 DETALJPLANENS SYFTE
Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmeverket i Munkegärde, att säkerställa
skydd för befintlig deponi och samtidigt möjliggöra för en solcellsanläggning där, samt att bekräfta
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och reglera befintlig verksamhet på återvinningscentral och avfallshantering samt möjliggöra viss
utveckling av dess verksamhet.

2 UNDERSÖKNING OM BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN

Föreliggande detaljplaneförslag omfattar tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap.  miljöbalken,
och medför därför direkt en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en strategisk
miljöbedömning ska utföras enligt 6 kap. 3 § MB. I en strategisk miljöbedömning ska en
miljökonsekvensbedömning upprättas enligt 6 kap. 9 § MB. Ett samråd ska genomföras om
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och avgränsning.

Trots att detaljplaneförslaget direkt medför en betydande miljöpåverkan, har kommunen ändå
upprättat en undersökning (daterad 2021-03-25 ). Denna har samråtts med Länsstyrelsen, som
inkom med samrådsyttrande 2021-05-06, där de stödjer kommunens beslut om att detaljplanen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.

3 NUVARANDE MARKANVÄNDNING

Planområdet ligger i Munkegärde, cirka 1,5 kilometer nordöst om Kungälvs centrum. Området ligger
på en höjd, till stor del omgivet av skog som skiljer området från bostäder i söder, Romelandavägen i
sydost och pågående bergtäkt i nordost. Västerut är landskapet mer öppet mot bostadsområdet
Olseröd, som närmast cirka 250 meter från planområdet.

Området består idag av områden för de befintliga verksamheterna: fjärrvärmeverk och
återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, deponi samt skogsmark dominerad
av tall och bok. Inom området finns också tre dag-/lakvattendammar kopplade till de olika
verksamheterna.

De ianspråktagna ytorna, utom deponin, är till största delen hårdgjorda. Inom ÅVC och
sorteringsanläggning/omlastningsstation är markytan relativt plan och ungefär i nivå med
Energivägens anslutning, medan värmeverket ligger på en platå några meter högre än vägen.
Befintligt solcellsfält i väster ingår inte i det föreslagna planområdet. Planområdet ansluts via
Energivägen och Karebyvägen.
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Figur 2. Geografisk avgränsning av planområdet (markerat med rött).

3.1.1 Munkegärdeverket – Fjärrvärmeverk
Munkegärdeverket byggdes under 1990-talet och producerar både värme och el. Två
fastbränslepannor (som eldas med grot, bark och stamvedsflis) med tillhörande rökgasrening och
rökgaskondensering producerar största delen av den fjärrvärme som försörjer Kungälvs kommun.
Dessa två fastbränslepannor producerar ånga vilket i sin tur driver en turbin och generator där el tas
ut. För att klara värmeförsörjningen också under kalla dagar finns dessutom två pannor som eldas
med bioolja.

Figur 3. Munkegärdeverket, hösten 2020.



29 Beslut om granskning  Tippen 1 m.fl. - KS2020/0823-29 Beslut om granskning  Tippen 1 m.fl. : PM_Underlag för avgränsningssamråd

3.1.2  Munkegärde återvinningscentral (ÅVC)
Munkegärde återvinningscentral är den största av Kungälvs kommuns återvinningscentraler. ÅVC:n
tar emot grovavfall från mindre verksamheter, samt grovavfall och farligt avfall från hushåll. Sorterat
grovavfall lämnas vid containerplatser vid ramp. Farligt avfall mellanlagras på anläggningen innan
borttransport, medan övriga avfallsfraktioner kontinuerligt transporteras till intilliggande
sorteringsanläggning samt omlastningsstation innan vidare transport sker till slutmottagare. Inom
återvinningscentralen finns också plats för mottagande av material för återanvändning samt körytor
och personalbod med kontor. Ombyggnad av området internt planeras under år 2021/2022.

3.1.3 Sorterings- och omlastningsstation
I anslutning till återvinningscentralen finns en sorteringsanläggning och omlastningsstation för avfall.
Verksamheten arrenderas av Renova och omfattar sortering och mellanlagring av grovt
verksamhetsavfall, samt avfall från återvinningscentralerna i Kungälv. Utsorterat träavfall (dock inte
impregnerat trä) flisas på anläggningen och grovt brännbart avfall krossas kampanjvis. I
omlastningshallen lastas både hushållsavfall och stallgödsel om inför vidare transport till Sävenäs
avfallskraftvärmeverk i Göteborg. Även biologiskt avfall omlastas i hallen men körs då vidare till
Marieholm förbehandlingsanläggning.

På anläggningen finns dessutom en mindre återvinningscentral där småföretagare har möjlighet att
lämna sitt sorterade avfall.

3.1.4 Deponi
Planområdets norra delar består av en avslutad deponi som var i bruk från 1960-talet till början av
2000-talet. Deponins nordvästra del är sluttäckt, medan sluttäckning av återstående delar pågår och
planeras avslutas under år 2021.

Figur 4. Vy mot nordöst: ÅVC, sorteringsanläggning och omlastningsstation samt deponi, hösten 2020
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4 GÄLLANDE PLANER

4.1 ÖVERSIKTSPLAN
I gällande översiktsplan för Kungälvs kommun (ÖP 2010), antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-
19, redovisas planområdet som befintligt verksamhetsområde. Översiktsplanen beskriver också att
kommunen ska bevara och förvalta sina verksamhetsområden.

Figur x. Kartbild med redovisning av verksamhetsområden enligt ÖP2010

4.2 DETALJPLANER
Planområdet omfattas delvis av detaljplan för bioenergiverk för Kungälvs stad, aktnummer 1781,
lagakraftvunnen 1995-07-19, som inom det aktuella planområdet anger markanvändning E1 –
bioenergiverk, E2 - återvinningscentral, E4 – infartsgata samt NATUR. Övrig mark är inte planlagd.

5 FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING

5.1 TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING
Den tidsmässiga avgränsningen avgränsas till cirka tio år, då det är den tid som uppskattas till att full
byggrätt har utnyttjats till fullo.

5.2 AVGRÄNSNING AV ASPEKTER ENLIGT 6 KAP 2 § MB
För detaljplanen bedöms några av de aspekter som anges i 6 kap § 2 MB medföra betydande
miljöpåverkan. I nedanstående tabell, tabell 1, redovisas miljöaspekter enligt 6 kap. 2 § miljöbalken
samt den tolkning/avgränsning som gjorts för den strategiska miljöbedömningen.

Parallellt med föreliggande detaljplan pågår även en tillståndsprocess för fjärrvärmeverket enligt 9
kap miljöbalken. I tillståndsprocessen ingår en specifik miljöbedömning. Vissa av aspekterna som är
kopplade direkt till verksamheterna, exempelvis utsläpp till luft, buller från verksamheter och
avloppshantering, hanteras i denna process, och inte i den föreliggande strategiska
miljöbedömningen.
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Tabell 1. Tabellen redovisar avgasningen av de aspekter som bedöms kunna medföra en betydande miljöpåverkan av detaljplanen. Rosa
markering visar de aspekter som bedöms beröras.

Aspekter enligt 6 kap § 2 miljöbalken Bedömning om planförslaget bedöms medföra
en betydande miljöpåverkan

Befolkning Aspekten bedöms inte beröras av planförslaget.
Detaljplanen fastställer till stora delar befintlig
verksamhet, samt medger en begränsad
utbyggnad av verksamheterna.

Människors hälsa Inga bostäder finns inom planområdet. Närmaste
bostäder finns vid Energivägen och Lingonvägen,
cirka 150-200 meter söder om planområdet samt
vid Romelandavägen, ca 100 meter österut. I
väster finns närmaste bostäder vid Älggatan, ca
250 meter från planområdet.

Verksamheterna inom planområdet
(fjärrvärmeverk, återvinningscentral med
sorterings- och omlastningsanläggning och
deponi) regleras genom villkor i miljötillstånd,
varför påverkan på människors hälsa bedöms som
begränsad. Eventuell påverkan på människors
hälsa från verksamheterna hanteras i
tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken.

Befintlig bebyggelse kan komma att påverkas
negativt av en ökad trafik i området.  Aspekten
bedöms kunna påverkas betydande av
detaljplaneförslaget.

Djur eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap
MB, och biologisk mångfald i övrigt

Den samlade bedömningen i upprättade NVI:n är
att vissa delar i planområdet bedöms ha ett visst
naturvärde. Stora delar bedöms dock
naturvärdena vara låga.  Endast en fridlyst art
påträffades inom området, vanlig groda. Vanlig
groda är fridlyst i hela landet enligt 6 §
artskyddsförordningen. Arten förekommer dock i
stort sett i hela landet och klassificeras som
livskraftig. Inga lämpliga reproduktionsmiljöer
bedöms finnas inom inventeringsområdet.
Revlummer finns i närområdet, men berörs inte
av planförslaget. Ingen betydande miljöpåverkan
bedöms uppstå på aspekten.

Mark Detaljplanen fastställer till stora delar befintlig
verksamhet, samt medger en begränsad
utbyggnad av verksamheterna.

Jord Inom planområdet finns idag verksamheter som
kan ha gett upphov till föroreningar i mark.
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Befintlig avfallsanläggning har riskklass 2, enligt
Naturvårdsverkets riskklassificering. Hanteringen
av farligt avfall sker i båda fallen i enlighet med
villkor i gällande miljötillstånd. Detaljplanen
omfattar inte några övriga förorenade områden
som inte ligger inom ramen för de befintliga
verksamheterna.

I planförslaget föreslås inte någon
markanvändning som utgör Känslig
Markanvändning.

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå
på aspekten av planförslaget.

Vatten Befintlig bäck, söder om fjärrvärmeverket påver-
kas av föreslagen nybyggnation.

Då andelen hårda ytor ökar, ökar även mängden
dagvatten. Infiltrationskapaciteten kommer att
försämras eftersom skogsmark omvandlas till
bland annat hårdgjorda ytor.

Göta älv och Nordre älv löper ett par kilometer
öster och söder om planområdet och ett mindre
vattendrag, Grannebyån, löper cirka en kilometer
norrut. Nordre älv utgör recipient för planområ-
det. Nordre älv samt Grannebyån omfattas av
MKN för vatten.

Enligt Vattenarkivet, Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län ett berörs ett torrläggningsföretag från
1930, Munkegärde m.fl. TF 1930.

Enligt VISS vattenkarta ligger delar av planområ-
det inom skyddat område enligt vattenförvalt-
ningsförordnigen, då det bedöms vara avlopps-
känsligt område (avloppsdirektivet 91/271/EEG)
med avseende på fosfor samt nitratkänsligt om-
råde (nitratdirektivet 91/676/EEG). Spillvatten
hanteras dock inte ramen för tillståndsansökan
enligt 9 kap miljöbalken.

Planförslaget bedöms kunna medföra en bety-
dande miljöpåverkan på aspekten.

Luft Föreslagen utvidgning av verksamhet inom
detaljplaneområdet (fjärrvärmeverk,
återvinningscentral med sorterings- och
omlastningsanläggning och deponi) regleras
genom villkor i miljötillstånd, och hanteras i
samband med tillståndsansökan enligt 9 kap
miljöbalken.

Andelen trafik bedöms öka till och från
verksamhetsområdet, dock inte i så pass hög grad
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att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft
riskerar att överskridas.

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå
på aspekten.

Klimat Detaljplaneförslaget innebär att ytterligare mark
hårdgörs och infiltrationskapaciteten minskar i
omgivande mark. Risk kan finnas för
översvämning. Aspekten bedöms kunna medföra
en betydande miljöpåverkan.

Landskap Detaljplaneförslaget innebär att ytterligare
byggnader samt höga skorstenar (en till två)
uppförs. De nya skorstenarna kommer att synas
på långt håll, medan anläggningarna inom
planområdet är mest synliga från bostadsområdet
Olseröd i väster. Då både skorstenar och
motsvarande anläggningar redan finns i området,
bedöms förändringen i landskapsbilden inte bli
betydande.

Bebyggelse Inga bostäder finns inom planområdet. Närmaste
bostäder finns vid Energivägen och Lingonvägen,
cirka 150-200 meter söder om planområdet samt
vid Romelandavägen, cirka 100 meter österut. I
väster finns närmaste bostäder vid Älggatan, cirka
250 meter från planområdet.

Detaljplanen fastställer till stora delar befintlig
verksamhet, samt medger en begränsad
utbyggnad av verksamheterna.

Ingen bebyggelse som utgör värden ur
kulturmiljöperspektiv finns inom eller i närheten
av området.

Inga bostäder föreslås i planförslaget.

Aspekten bedöms inte beröras av planförslaget.

Kulturmiljö Planområdet eller dess omgivning omfattas inte
av några kulturmiljövärden. Stora delar av
området är redan idag ianspråktaget av deponi,
ÅVC samt fjärrvärmeverk. Aspekten bedöms inte
beröras av planförslaget.

Hushållning med mark, vatten och fysisk miljö i
övrigt

Detaljplanen påverkar varken direkt eller indirekt
något område som idag är värdefullt för annan
markanvändning, såsom jordbruksmark eller
område som nyttjas för skogsbruk.
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Inga riksintresseområden bedöms påverkas av
detaljplaneförslaget.

Aspekten bedöms inte beröras av planförslaget.

Hushållning med material, råvaror och energi,
eller…

Planen möjliggör utökad fjärrvärmeproduktion
och säkerställer återvinningscentralens verksam-
het. Planförslaget möjliggör också placering av
solceller på den avslutade deponin, under förut-
sättning att skyddsbestämmelser för tätskikt kan
uppfyllas. Ökad användning av fjärrvärme och so-
lenergi kan minska behovet av fossila energikällor
som eldning av kol eller olja. Positiva konsekven-
ser bedöms uppstå på aspekten.

andra delar av miljön. Aspekten bedöms inte beröras av planförslaget.

Utifrån ovanstående resonemang, bedöms tematiska avgränsningen i MKB:n för rubricerat projekt
avgränsas till följande aspekter och innehåll:

¾ Vatten – avgränsat till dagvatten samt påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.

¾ Klimat – avgränsat till översvämningsrisk.

¾ Människors hälsa – avgränsat till buller från trafik.

5.3 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Planområdet ligger i Munkegärde, ca 1,5 kilometer nordöst om Kungälvs centrum, se figur 1. Från
Karebyvägen leder Energivägen till området där det idag finns en fjärrvärmeanläggning
(Munkegärdeverket), Munkegärde återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation
samt en avslutad deponi. Planområdet omfattar cirka 20 hektar.

Den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med anledning av ett genomförande av
detaljplanen kan sträcka sig olika långt beroende på vilken miljöaspekt som behandlas. Beskrivningen
och bedömningen av miljöpåverkan hanteras därför utifrån två geografiska nivåer, nämligen:

· Detaljplaneområdet (se figur 5) samt

· Influensområdet, det vill säga det vidare området som bedöms påverkas av detaljplanen. I
detta fall tillämpas influensområdet både i milljöaspekten vatten (påverkan på Nordre älv
och Grannebyån, samt vid påverkan av trafikbuller för boende utanför planområdet.
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Figur 5. Ortofoto över planområdet med befintliga fastigheter. Föreslaget planområde markerat med rött.

6 ALTERNATIV

För miljöbedömningen har två alternativ identifierats. Dessa utgörs av följande:

1. Detaljplaneförslaget

2. Nollalternativ – Nollalternativet utgörs av gällande detaljplan, för de delar som inte omfattas
av detaljplan utgörs nollalternativet av framskridet nuläge, det vill säga nuvarande markan-
vändning. Planområdet omfattas delvis av detaljplan för bioenergiverk för Kungälvs stad, akt-
nummer 1781, lagakraftvunnen 1995-07-19, som inom det aktuella planområdet anger mar-
kanvändning E1 – bioenergiverk, E2 - återvinningscentral, E4 – infartsgata samt NATUR. Övrig
mark är inte planlagd.

7 METOD FÖR MILJÖBEDÖMNINGEN

Miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen ska identifiera och beskriva den betydande
miljöpåverkan som kan uppkomma till följd av planens bestämmelser för de miljöaspekter som har
identifierats i samband med avgränsningen, se avsnitt 5.2.

7.1 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS
För att beskriva planförslagets betydande miljöpåverkan kommer begreppen påverkan, effekt,
konsekvens och förslag på åtgärder användas. Dessa begrepp är reglerade i lagstiftningen.
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Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som planens
genomförande medför.

Effekt är den förändringen i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust av värdefulla
naturmiljöer, buller eller föroreningar i luften.

Konsekvens är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss företeelse, till exempel för
allmänna och enskilda intressen, människors hälsa eller biologisk mångfald. Genom att kombinera
värde/känslighet med effekt kan slutsatser kring vilka konsekvenserna blir och deras storlek
uppskattas. Ibland är det inte möjligt att göra en konsekvensbedömning. I dessa fall redovisas endast
påverkan och effekter.

Förslag på åtgärder är de förslag som vidtas för att undvika eller att minimera negativa
konsekvenser.

7.2 VÄRDERING AV EFFEKTER OCH BEDÖMNNG AV KONSEKVENSER
För att bedöma värden och känslighet för respektive aspekt kommer objekt eller områden i
anslutning eller inom detaljplaneområdet värderas på en tregradig skala, se figur 5. Värdet eller
känsligheten beror bland annat på egenskaper såsom storlek, unicitet, robusthet och koppling till
omgivningen. Bedömningen av värdet/känsligheten utgörs primärt av en kvalitativ eller kvantitativ
värdering utförd av experter inom området. Bedömningarna är i olika grad baserade på tidigare
nationella eller lokala värderingar, klassificeringar och standarder.

                        Lågt
              värde/känslighet

                    Måttligt
             värde/känslighet

                        Högt
           värde/känslighet

Figur 5. Bedömningsskala för värde/känslighet.

För att bedöma effekter för respektive aspekt avses en fyrgradig skala användas (figur 6).
Bedömningarna kommer i olika grad baseras på nationella, regionala eller lokala krav och riktlinjer
och avser även att beakta effektens specifika karaktär, såsom dess omfattning, varaktighet, frekvens
och reversibilitet. Bedömningen kan antingen vara kvalitativ eller kvantitativ och utförd av experter
inom området.

           Positiv
            effekt

    Liten/obetydlig
negativ effekt

         Måttligt
    negativ effekt

  Stor negativ
         effekt

Figur 6. Bedömningsskala för effekt.
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7.3 BEDÖMNINGSSKALA FÖR KONSEKVENSER
Genom att väga samman det berörda området eller objektets värde och/eller känslighet med den
effekt som bedöms uppkomma kommer slutsatser dras om vilka konsekvenser detta medför samt
dess omfattning (figur 7). Konsekvenser kommer att graderats enligt en femgradig skala (figur 8).

Figur 7. Illustration av metodiken för konsekvensbedömning. Bedömningen görs utifrån en sammanvägning av berört värde och/eller
känslighet och de effekter som bedöms uppkomma.

Stora negativa konsekvenser

Måttliga negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Obetydliga/Inga konsekvenser

Positiva konsekvenser

Figur 8. Bedömningsskala för effekter och konsekvenser.

7.4 BEDÖMNINGSGRUNDER
För att beskriva och värdera de förändringar som ett genomförande av detaljplanen kan medföra
används olika juridiska, eller på annat sätt vedertagna, mål, riktlinjer och regelverk. Dessa kallas med
en gemensam term för bedömningsgrunder. Bedömningsgrunder kan vara av såväl övergripande som
specifik karaktär. Övergripande bedömningsgrunder används främst för att bedöma om planen
främjar en långsiktigt hållbar utveckling och om planen tar tillräcklig miljöhänsyn.

Den andra typen av bedömningsgrunder är mer specifika till sin karaktär och är relaterade till en viss
miljöaspekt. Dessa utgörs bland annat av olika normer, preciserade mål, riktvärden och
myndighetsrekommendationer. Specifika bedömningsgrunder kommer att användas för att mer
precist identifiera och värdera planens betydande miljöpåverkan. De specifika bedömningsgrunderna
kommer att redovisas under respektive sakområde i miljökonsekvensbeskrivningen.
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7.5 ÅTGÄRDER OCH ÅTGÄRDSREGLERING
En miljökonsekvensbeskrivning ska utgöra ett underlag för allmänhet och beslutsfattare. Denna ska
beskriva detaljplanens påverkan på hälsa och miljö. En MKB är i sig inte bindande och de åtgärder
som föreslås i MKB-dokumentet säkerställs därmed inte genom att de är angivna där. För att
säkerställa att åtgärderna genomförs måste de därför regleras i andra bindande dokument. Detta kan
ske genom att åtgärderna regleras med planbestämmelse eller genom att de ingår i ett
exploateringsavtal om sådant upprättas för detaljplanen.

Åtgärderna som föreslås i MKB:n kommer att vara uppdelade dels i åtgärder som kommer att
säkerställas i detaljplanen, dels i andra åtgärder.

8 UTREDNINGAR

Utredningar som är gjorda, eller kommer att utföras:

¾ Dagvatten

¾ Släckvatten

¾ Spillvatten

¾ Naturvärdesinventering

¾ Verksamhetsbuller

¾ Geoteknisk utredning

¾ Luftkvalitet

¾ Trafik

¾ Trafikbuller

¾ Arkeologi

¾ Flyghinderanalys

¾ Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för
Munkegärde ÅVC. (2017)

¾ Dagvattenutredning för Munkegärde återvinningscentral (2017)

¾ Geoteknisk undersökning inom Munkegärde återvinningscentral. (2014)

¾ Geoteknisk undersökning för deponi (2006)

¾ MKB med teknisk beskrivning för Munkegärde Miljö (2006)

¾ Brandvatten Munkegärde, PM (sorteringsanläggning och omlastningsstation), Ramböll, 2016-
05-19
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9 FÖRSLAG TILL INNEHÅLL I MKB

1. Inledning

1.1 Uppfyllande av kravet på sakkunskap

1.2 Miljöbedömningens syfte och innehåll

2. Bakgrund och syfte med projektet

2.1 Detaljplanens syfte

2.2 Planområdet idag

3. Utgångspunkter och genomförande av miljöbedömning

3.1 Avgränsning (Geografisk, Tid, Sakmässig)

3.2 Metod för kunskapssammanställning och bedömning

3.3 Bedömningsgrunder

3.4 Osäkerheter

3.5 Åtgärder och åtgärdsreglering

4. Miljöförutsättningar, miljömål och annan planeringshänsyn

4.1 Planförhållanden, angränsande planering och verksamheter (Översiktsplan, detaljplan
etc)

4.2 Miljömål

4.3 Bindande miljökrav

5. Studerade alternativ

5.1 Nollalternativ

5.2 Rimliga alternativ (alternativ lokalisering och utformning, detaljplaneförslaget)

6. Beskrivning och bedömning av betydande miljöpåverkan

6.1 MKN för vatten

6.2 Dagvatten

6.4 Risk för översvämning

6.5 Trafikbuller

7. Alternativens bidrag till måluppfyllelse av miljömål

8. Samlad bedömning av miljöpåverkan

8.1 Detaljplanens miljökonsekvenser

8.2 Överrensstämmelser med miljöbalken (Allmänna hänsysnregler, hushållningsprinciperna,
miljökvalitetsnormer, nationella miljömål)
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8.3 Sammanvägd bedömning

9. Uppföljning och kontroll

10. Tillstånd och dispenser

11. Referenser

10 UPPFYLLANDE AV SAKKUNSKAPSKRAVET

Jessica Andersson, WSP Sverige AB, kommer att vara ansvarig för MKB:n för rubricerat projekt. Hon
är specialist inom miljöbedömning och MKB, har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor kring
samhällsbyggnadsplanering i över tjugo år. Jessica är en av WSP:s mest erfarna personer av att leda,
upprätta, samordna och granska olika konsekvensbeskrivningar enligt SMB-direktivet (direktiv
2001/42/EG) och MKB-direktivet, direktivet (2011/92/EU).

Jessica är uttalad specialist inom WSP Samhällsbyggnad inom genren, och för närvarande håller hon
på att upprätta Trafikverkets nya handbok för miljöbedömningar i infrastrukturprojekt samt revidera
bedömningsgrunderna för strategisk miljöbedömning. Jessica ansvarar också för remissyttranden
från WSP till departementet gällande premorian som rör miljöbalken och PBL.

Jessica har också stor erfarenhet av att hantera både Miljöbalken och PBL inom samma projekt.
Vidare har hon i sina uppdrag utvecklat olika modeller och olika metoder för strategisk
miljöbedömning, som har nyttjats både i statliga och kommunala uppdrag.
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VI ÄR WSP

WSP Sverige AB
Box 34
371 21 Karlskrona
Besök: Högabergsgatan 3

T: +46 10-722 50 00
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister
liksom professionella projektörer, konstruktörer och
projektledare. Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus &
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Med
drygt 43 600 medarbetare på 550 kontor i 40 länder
medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har
vi omkring 4 100 medarbetare. www.wsp.com
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Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Kungälvs kommun
johan.hellborg@kungalv.se

Avgränsningssamråd tillhörande Förslag till 
detaljplan för Tippen 1 m.fl. Munkegärde i 
Kungälvs kommun, Västra Götalands län

Handlingar daterade 2021-11-19 för samråd 6 kap 6 § miljöbalken 

Om ärendet

Kommunen har begärt avgränsningssamråd med Länsstyrelsen över 
förlag till detaljplan för Tippen 1 m.fl Munkegärde i Kungälvs 
kommun. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av 
fjärrvärmeverket i Munkegärde, att säkerställa skydd för befintlig 
deponi och samtidigt möjliggöra för en solcellsanläggning där, samt 
att bekräfta och reglera befintlig verksamhet på återvinningscentral 
och avfallshantering samt möjliggöra viss utveckling av dess 
verksamhet. 
 
Kommunens undersökning visar att ett genomförande av
detaljplanen kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan i 
enlighet med 5 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). Därmed 
ska en strategisk miljöbedömning göras. Inom den processen ska ett 
avgränsningssamråd hållas om miljökonsekvensbeskrivningens 
(MKB) omfattning och detaljeringsgrad. MKB:n ska beskriva 
påverkan, effekter och konsekvenser av ett genomförande av 
detaljplanen. Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över vad kommande 
MKB behöver innehålla (daterat 2021-05-06). 

Länsstyrelsens synpunkter
Kommunens förslag på vad kommande MKB ska belysa är bra men 
behöver kompletteras med nedanstående innehåll för att Länsstyrelsen 
ska kunna göra en bedömning av detaljplanens påverkan på i området.

Naturmiljö
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det i samband med 
MKB:n ska tas fram en kompletterande naturvärdesbedömning för det 
skogsområde som berörs av föreslagen utvidgning av värmeverket. 

Artskydd
Länsstyrelsen noterar att det finns uppgifter om rödlistade arter inom 
deponiområdet, bland annat den hotade ädelmyntan. Arterna är sådana 
som förekommer i så kallade ruderatområden (t ex hamnområden och 

Yttrande

Datum
2021-11-29

Ärendebeteckning 
402-51011-2021
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olika typer av deponier). Förekomsterna kan vara sporadiska och 
kopplade till hantering av massor etc. MKB:n bör behandla även dessa 
arter.

Kulturmiljö
Kommande MKB bör omfatta en övergripande kulturmiljö- och 
landskapsanalys. På sikt behöver en arkeologisk utredning genomföras 
för att klargöra om det finns några okända fornlämningar som berörs 
av föreslagen verksamhet.

I planområdets direkta närhet, strax sydöst om platsen för föreslagen 
utbyggnad av fjärrvärmeanläggning, finns fornlämningar i form av en 
stenkammargrav och en fyndplats för en stenyxa. På lite längre 
avstånd från planområdets gräns finns en stensättning, en uppgift om 
en eventuellt borttagen fornlämning samt en stenåldersboplats. 
Sammantaget indikerar fornlämningsbilden i området att det finns risk 
för att det finns oupptäckta fornlämningar inom planområdet. 

Översvämning
Kommunen har identifierat risk för översvämning som något att 
hantera i kommande MKB. Länsstyrelsen anser att bedömningen bör 
utgå från ett klimatanpassat 100-årsregn. Även planens eventuella 
påverkan på området utanför planområdet ska beaktas. Mer 
information finns i ”Rekommendationer för hantering av 
översvämning till följd av skyfall” (Fakta 2018:5), utgiven av 
länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland.

Risker
Underlaget hänvisar till att påverkan på människors hälsa bedöms 
inom tillståndsansökan. Tillståndsansökan omfattar dock inte hela 
planområdet varför eventuella risker som ligger utanför 
tillståndsansökan eller som behöver ses i en helhet behöver tas upp 
inom MKB:n för planen. Länsstyrelsen bedömer att påverkan på 
omgivningen från en brand behöver beaktas både för 
fjärrvärmeverket, återvinningscentral samt deponi. Det bör framgå om 
det finns skyddsavstånd till annan verksamhet som t.ex. bostäder som 
behöver uppfyllas och om befintliga avstånd i så fall uppfyller detta. 
ESB instämmer också i synpunkten från miljöskydd att risker med 
deponigas och behov av skyddsåtgärder också bör vara i MKB:n. 
Speciellt behöver kombinationen med solcellsanläggning beaktas. 
ESB instämmer också i att släckvatten behöver hanteras.

Vatten-och avlopp
Länsstyrelsen anser att, utöver de aspekter kommunen har nämnt, 
behöver följande aspekter tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen

Avloppsanhantering både när det gäller processvatten och sanitärt 
avlopp (avloppet är för närvarande inte påkopplat kommunalt) 
behöver tas upp i MKB. Länsstyrelsen har i samrådet framför att 
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området ligger så nära bebyggelse att spillvatten bör kunna kopplas på 
kommunalt VA. MKB bör utreda vilken miljöpåverkan de enskilda 
anläggningarna har jämfört med att koppla på dem på reningsverket. 

Länsstyrelsen anser, och har i tidigare yttrande framfört, att 
lakvattenhantering, släckvattenhantering, utsläpp till luft och 
luftkvalitet behöver tas upp i MKB. Lakvattenhantering kanske avses 
att tas med då påverkan på MKN avses tas upp i MKB. Det behöver 
finnas en sammanhållen släckvattenutredning som visar att det inom 
planområdet finns tillräckligt med utrymme för att anlägga de 
skyddsåtgärder som kan behövas för att hantera släckvatten. Buller vid 
bostäder från verksamheterna behöver tas upp i MKB.

Risker med deponigas och behov av skyddsåtgärder bör också vara 
med i kommande MKB. Eftersom kommunen vill planlägga för att 
anlägga en solcellspark på deponin behöver det framgå om det är 
lämpligt med tanke på deponins tätskikt, sättningar och stabilitet.

Geoteknik
Kommunen behöver se över de geotekniska förutsättningarna och att 
de utreds i kommande MKB:n. 

De som medverkat i beslutet
Företrädare för naturavdelningen, samhällsavdelningen, 
miljöskyddsavdelningen samt vattenavdelningen har bidragit 
till beredningen av detta yttrande. Beslutet har fattats av 
planhandläggare Emma Ahlgren.

Emma Ahlgren
                                                                      

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen, Hannes Nilsson
Samhällsavdelningen, Pernilla Morner, Karin af Geijerstam
Vattenavdelningen, Roger Rudolfsson
Miljöskyddsavdelningen, Katarina Hallberg
FC Plan- och bygg, Nina Kiani Janson
Samhällsbyggnadsenheten enligt expeditionslista
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Handläggarens namn
Mats Mikulic 

12/8/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bakgrund

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

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

Undantaget gör det möjligt att dela ut hela överskottet som uppkommit under föregående 
räkenskapsår, förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för 
kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning 
eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.
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Verksamhetens bedömning
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 73 mkr för 2021, bolagets soliditet och vad som 
kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2021 om 20 mkr att fördela proportionellt mellan 
ägarkommunerna utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder 
enligt 5 § 1 AKBL. En sådan utdelning förutsätter beslut av fullmäktige i respektive 
ägarkommun. 

Ägarkommunernas andelar i Förbo AB är fördelade enligt följande.

Aktieägare   Antal aktier    Andel kapital 
och röster

Föreslagen 
utdelning

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

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

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

Kungälvs 
kommun

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

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

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

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

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

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

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

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

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

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

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

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

Ekonomisk bedömning
Se Verksamhetens bedömning ovan.  

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

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

Haleh Lindqvist 
kommundirektör Erik Lindskog 
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  administrativ chef

Expedieras till: 
Förbo AB

För kännedom till:
Härryda kommun 
Mölndals stad 
Lerums kommun

 



30 Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 - KS2021/1824-4 Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 : Noteringar ägarråd 2021-09-28.pdf

 

 

Förbo AB, Råda torg 4, Box 161, 435 30 Mölnlycke ∞ tel 031 746 50 00 ∞ info@foerbo.se ∞ www.förbo.se 

Organisationsnummer 556109-8350 ∞ Styrelsens säte Härryda 

 

Noteringar från möte i Förbos ägarråd 

Datum: 2021-09-28 

Tid: kl 10.00-11.15 

Plats: Via Teams 

Deltagare:  

Per Vorberg, Härryda kommun 

Patrik Linde, Härryda kommun 

Kristian Vramsten, Mölndals stad  

Stefan Gustafsson, Mölndals stad  

Alexander Abenius, Lerums kommun  

Renée Bengtsson, Lerums kommun 

Miguel Odhner, Kungälvs kommun  

Anders Holmensköld, Kungälvs kommun 

Elisabeth Mattsson, Kungälvs kommun – ej närvarande 

 

Anders Halldén, ordförande Förbo AB - deltog tom punkt 4 

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

Peter Granstedt, VD Förbo AB - deltog tom punkt 4 

Helen Gårdh, ekonomichef Förbo AB 

 

 

Per Vorberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna  

1. Nuläge och aktuella händelser i Förbo 

Peter Granstedt presenterade aktuella händelser på Förbo och Helen Gårdh ekonomisk 

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

Rapporten mailas till alla närvarande 

Ägarrådet noterade informationen. 

2. Process för uppdatering ägardirektiv 

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

kommunerna under hösten 2021. 

3. Förändring i Förbos styrelse och presidie 

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

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

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

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

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

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

såsom 

-ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivande av konvertibla skuldebrev eller 

skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis, 

-fusion, 

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

förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i fastighetsförvaltande bolag som 

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

försäljning av fastighet, 

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

 

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

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

av fastighet undantagna från underställningsplikten till kommunfullmäktige.  

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

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

bedriva verksamhet i dotterbolagen utan att de ska säljas vidare.  

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

Förbos ägardirektiv ska i tillämpliga delar gälla för dotterbolagen.   

5. Process för värdeöverföring 2021 

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

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

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

6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor noterades 

7. Nästa möte  

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

som ett digitalt möte via Teams.  

Noteringar av Helen Gårdh 
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Sammanfattning 
  

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

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

• Driftsnettot, 236 mnkr, är oförändrat  

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

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

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

 Förslag till beslut: 

 -Styrelsen beslutar att godkänna rapporten 
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Resultaträkning - Prognos 2 2021 
  

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

  

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

  

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

  

 Driftsnettot är därmed oförändrat jämfört med verksamhetsplanen och föregående 
prognos. 

  

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

  

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

  

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

Prognos 2 
2021 

kr/kvm Vplan 
2021 

kr/kvm Förändring 
P1 - VP 

Utfall  
2020 

kr/kvm 

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

Lokalhyror 30 1 009 29 976 1 28,8 966 

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

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

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

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

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

Driftsnetto 236 538 236 538 0 230,9 534 

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

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

Rörelseresultat 111 253 111 253 0 116,5 269 

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0,2 0 

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

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

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

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

Redovisat resultat 73 167 71 162 2 66,4 154 



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

 

6 

Balansräkning och investeringar 
  

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

  

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

  

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

  

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

  

  

 

Balansräkning                                                    
mnkr 

Utfall             
2021-06-30 

Prognos 2     
2021-12-31 

VP                          
2021-12-31 

Utfall             
2020-12-31 

Byggnader och mark 3473,8 3600 3722 3421,2 

Inventarier 10,8 11 9 9,8 

Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0 0 0,0 

Anläggningstillgångar 3484,6 3611 3731 3431,0 

Kortfristiga fordringar 18,3 15 15 16,4 

Likvida medel 0,0 0 0 1,7 

Omsättningstillgångar 18,3 15 15 18,1 

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

     

Bundet kapital 98,2 98 98 98,2 

Fritt kapital 1037,9 1074 1077 1020,7 

Eget kapital 1136,1 1172 1175 1118,9 

Obeskattade reserver 2,3 2 1 2,3 

Uppskjuten skatteskuld 117,5 155 155 117,4 

Långfristiga skulder 2130,0 2195 2295 2045,0 

Kortfristiga skulder 117,0 102 120 165,5 

Skulder 2247,0 2297 2415 2210,5 

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

  

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

  

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

  

 

Investeringar                                                       
mnkr 

Planerat    
2021 

Beslutade 
ej avslutade 

Nedlagt Skillnad 

Inventarier 3 3 3,3 -0,3 

Nyproduktion     

Landevi gårdar, Landvetter C, Landvetter 77 252 211 41 

Tallspinnaren, Norra Säteriet, Mölnlycke 0 130 128 2 

Hallegården, Höjden Lerum 6 0 1 -1 

Kullgården, Höjden, Lerum 1 0 2 -2 

Övriga investeringar, projektering 10 0 4 -4 

Övriga investeringar     

Renovering Stommen etapp 4, Landvetter 12 32 31 1 

Renovering Säteriet etapp 4, Mölnlycke 0 71 65 6 

Renovering Säteriet etapp 5, Mölnlycke 14 46 25 21 

Renovering av utemiljö Säteriet, etapp 2 0 8 8 0 

Fasad och takarbeten, Skogsgläntan, Mölnlycke 8 0 0 0 

Markarbeten, Hulan, Lerum 11 22 22 0 

Fiberinstallation hela Förbo 12 31 5 26 

Renovering Bohusgatan Marstrand, Kungälv 9 33 29 4 

Övre Balltorp renovering 26 26 1 25 

Fasad och takarbeten, Lindkullen, Mölnlycke 4 9 6 3 

Stam- o badrumsrenovering samt 
energiåtgärder Vallen, Mölnlycke 

2 0 2 -2 

Aktivitetspark Björkås 9 10 1 9 

Lindome C renovering 12 0 1 -1 

Övriga investeringar 69 44 12 32 

Summa 285 717 557 162 



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

 

8 

Kassaflöde 
  

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

  

  

  

  

  

 

 

Kasaflödesanalys                                                      
mnkr 

Utfall             
202101 - 

06 

Prognos 2      
2021 

VP 2021 Utfall             
2020 

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat 55,7 111 111 116,5 

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet     

Avskrivning 51,2 105 105 95,7 

Räntenetto -8,9 -19 -21 -24,0 

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten för 
förändring av rörelsekapititalet 

88,4 216 194 185,7 

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

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

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

Försäljning av fastigheter 0,0 0 0 0,0 

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

Övriga poster -22,3 -24 -23 -25,8 

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

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

  

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

  

  

  

 

Nyckeltal Prognos 2 
2021 

VP 2021 Utfall 2020 

A) Tillgångarnas värde, mnkr 3626 3746 3449,1 

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

C) Marknadsvärde fastigheter, mnkr 7010 6966 6625 

D) Eget kapital, mnkr 1172 1176 1118,9 

E) Låneskuld, mnkr 2195 2295 2045 

F) Hyresintäkter, mnkr 549 540 523,6 

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

H) Räntenetto, mnkr -19 -21 -24,0 

I) Rörelseresultat, mnkr 111 111 117 

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

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

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

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

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

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

  

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

  

  

  

 

Basfakta och nyckeltal Utfall               
2021-06-30 

Prognos 2 
2021-12-31 

Prognos 1 
2021-12-31 

VP                 
2021-12-31 

Utfall               
2020-12-31 

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

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

Swapvolym, mnkr 700 700 700 700 700,0 

Räntetaksvolym, mnkr 320 270 270 270 320,0 

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

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

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

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

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

Lån mot kommunal borgen, mnkr 0 0 0 0 0 

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

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

Likviditetsreserv, mnkr 97 100 100 100 74,1 

Placeringar, mnkr 0 0 0 0 0 

 

Skuld per långivare       
mnkr 

Utfall               
2021-06-30 

Antal 
lån 

% av 
skuld 

Handelsbanken 1120,0 9 53% 

SEB 1010,0 8 47% 

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

 

 

 

Förfalloprofil - konvertering 2021-06-30 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

  

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

  

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

  

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

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

Föreg 
år 

kr/kvm Förändring 
Utfall - F å 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultat efter 
finansnetto 

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

Försäljning 
fastighet/bolag 

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

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

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

Vplan 
2021 

Prognos 2 
2021 

Härryda:    

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

30,0 13,7 

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

Lindkullen, Mölnlycke Fasadarbeten 4,2 4,2 

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

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

10,6 12,0 

Önneröd, Landvetter Fasadarbeten 4,0 2,8 

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

Stationsvägen, Hindås Fasadarbeten 2,2 2,0 

Mölndal:    

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

Lindome C Aktivitetspark 5,0 5,0 

Lindome C Fjärrvärmeanslutning 0,0 1,5 

Fågelsten, Lindome Fasadarbeten 1,8 1,7 

Nedre Balltorp Anslutning fjärrvärme 2,0 2,0 

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

25,0 26,0 

Övre Balltorp Renovering fordonsplatser 4,0 3,2 

Lerum:    

Höjden, Lerum Ventilation 1,6 1,6 

Hulan, Lerum Renovering tvättstuga 2,5 2,5 

Hulan, Lerum Markarbeten 10,0 10,8 

Hulan, Lerum Mark Träffpunkten 0,0 2,4 

Höjden, Lerum Tak garage 0,0 1,0 

Kungälv:    

Björkås, Ytterby Bergvärmepump 4,0 4,1 

Björkås, Ytterby Aktivitetspark 5,7 9,3 

Björkås, Ytterby Projektering renoveringsprojekt 0,0 2,0 

Ytterby C Takarbete 0,0 5,0 

Runängsgatan, Ytterby Fasadarbeten 1,5 1,5 

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

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

Övrigt:    

Energiåtgärder, sophantering mm 16,0 16,1 

Ny fiberinstallation, flera områden 25,0 11,5 

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

Summa Planerat Underhåll  215,5 200,0 

    

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

varav planerat underhåll som redovisas som investering: 203,0 187,5 
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31 Skrivelse - Initiativärende färja-bro Kornhall - KS2021/1892-1 Skrivelse - Initiativärende färja-bro Kornhall

From:                                 Oskar Ivarsson
Sent:                                  Mon, 8 Nov 2021 07:11:04 +0000
To:                                      Registrator
Subject:                             VB: Initiativärende till KS
Attachments:                   Initiativärende färja-bro Kornhall.pdf
Categories:                       svart kategori

Hej, 
 
Bifogad fil behöver ett nytt eget ärende. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Oskar Ivarsson 
kommunsekreterare
__________________ 
Kommunkansliet
Staben
442 81 Kungälv 
0722-017825 
0303-23 92 96 

 
 
 

Från: Morgan Carlsson (SD) <Morgan.Carlsson@kungalv.se> 
Skickat: den 7 november 2021 15:40
Till: Oskar Ivarsson <Oskar.Ivarsson@kungalv.se>
Kopia: 'victoria.dahlqvist@sd.se' <victoria.dahlqvist@sd.se>; Carlsson, Rolf <rolf.carlsson@sd.se>
Ämne: Initiativärende till KS 
 
Hej Oskar, 
Bifogar ett initiativärende till KS. 
Detta kan läggas till kallelsen på nästa ordinarie KS. 
 
 
 
Hälsningar  
 
Morgan Carlsson (SD) 
Kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna 
Kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna 
tel.mobil 076-1369457 
E-mail morgan.carlsson@kungalv.se  morgan.carlsson@sd.se  
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___________________________________________________________________________ 
Sverigedemokraterna Kungälv 

Tel: 0731-410521 | E-post: kungalv@sd.se | Hemsida: kungalv.sd.se 

Kungälv, 2021-11-07 
 

Initiativärende till kommunstyrelsen 

 

 

 
 

 



32 Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen -   :

Denna behandling '32 Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen' har inget tjänsteutlåtande.



33 Rapporter från ledamöter med regionala och /eller bolagsuppdrag -   :

Denna behandling '33 Rapporter från ledamöter med regionala och /eller bolagsuppdrag' har inget tjänsteutlåtande.
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December 2021

Lokalt näringslivsklimat
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Om undersökningar och 
rankningar av Företagsklimat
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• Grundas på flera olika källor

• Såväl undersökningsdata som offentlig statistik

• Om undersökningen:

• Målgrupp: Företagare i kommunen

• Urvalet: I första hand medlemsföretag i Svenskt Näringsliv – kompletteras med andra 

företag vid behov

Om Svenskt Näringslivs mätning om Företagsklimat
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• Frågor om service och bemötande i SvNä mätning ställs 

oavsett om företaget haft en kontakt med kommunen eller ej

• Brukarundersökningar vs. Medborgarundersökningar

• Styrka med mätningen är att alla företag omfattas

• Alla sorters företag

• Alla kommuner

Svenskt näringslivs enkät
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• För att en ranking skall bli ”tydlig” är det viktigt med 
spridning

• Spridning inte alltid en riktigt rättvis reflektion av 
verkligheten

• En neutral modell vore ett medelvärde som var omräknat för 
att vara jämförbart mellan varje kategori

• Skala 1-5

• Knappt någon skillnad alls mellan många kommuner

• SvNä modell ger istället en plats från 1-290 på varje 
kategori

• Ger intryck av större skillnader än det faktiskt rör sig om

En modell byggd för spridning
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• Sammanfattande nöjdhet

• Företagarnas betyg (medelvärden på skala 1-6):

En modell byggd för spridning

Osby, plats 100, medelvärde: 3,6

Borås, plats 150, medelvärde: 3,4

Sollentuna, plats 50,  medelvärde: 3,8

(Kävlinge 47 – Alvesta 68)
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• Mäter nöjdheten med service i samband med olika tjänster 

eller typer av myndighetsutövning

• Målgruppen är dem som faktiskt nyttjat tjänster eller 

kontaktat kommunen kring dem

• Nackdel: Många företag omfattas inte alls av mätningen

• Brukarundersökning snarare än medborgarundersökning

SKRs Insiktsmätningar
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• Mätområden:

• Brandskydd

• Bygglov

• Markupplåtelse

• Miljö- och hälsoskydd

• Livsmedelskontroll

• Serveringstillstånd

• Sedan 2020: Upphandling

• Finns en systematik i vilka företag som omfattas och ej

• De som svarar har dock en relevant och aktuell insikt i det de 
svarar om

• Mer valida resultat om vilken service kommunen ger

SKRs Insiktsmätningar
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Djupdykning i resultaten
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Svenskt Näringsliv
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Samband
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Kombinerat
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Slutsatser
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• Det allra viktigaste:
• Politiker och tjänstepersoners inställning

• Effektivitet
o Tydliga rutiner

• Kompetens
o Förstå företagen

• Bemötande
o Tydliga beslut och förklaringar

• Både det generella intrycket och de specifika upplevelserna gör skillnad

• Både politiker, centrala tjänstepersoner och enskilda handläggare har ett 
ansvar

• Viktigt att ett arbete genomsyrar hela organisationen

Vad driver nöjdhet på riktigt?
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• De flesta företagare bor i kommunen där de driver sitt företag

• Hur det är att vara invånare lika viktigt som hur det är att vara företagare

• Inte minst för de företag som inte har så mycket direktkontakt med kommunen

• Kommunal kärnverksamhet är det viktigaste

• Såväl gentemot företagare som medborgare

• Sätt mål för det:

• Som faktiskt driver nöjdhet

• Som är mätbart

• Som ni kan påverka

Vad driver nöjdhet på riktigt?
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Undersökning & analys av Enkätfabriken

www.enkatfabriken.se

Frågor?
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Protokoll 2, styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum 2021-12-08 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                  

 

 

 
Plats Stadshuset, Ytterbyvägen 2, sammanträdesrum Bryggan  
Tid Onsdagen den 8 december, klockan 08:00 – 09:00 

 
 
Beslutande  Miguel Odhner Ordförande  
 Anders Holmensköld 1:e vice ordförande  
 Matilda Jansson  2:e vice ordförande 
 Lennart Kristiansson   
 Thomas Loong   
 Fredrik Gullbrantz   
 Michael Karlsson   

 
 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf §§ 9 - 25 

 Karolina Lovric  
   

Ordförande   

 Miguel Odhner  
   

Justerande   

 Matilda Jansson  
 
 
 
 
Övriga deltagare Haleh Lindqvist Kommundirektör Kungälvs kommun 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Odhner (8 Dec 2021 16:21 GMT+1)
Miguel Odhner

Matilda Jansson (8 Dec 2021 19:25 GMT+1)

Karolina Lovric (8 Dec 2021 19:35 GMT+1)
Karolina Lovric
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2021-12-08 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

§9 Val av justerare Matilda Jansson utses att jämte ordföranden justera 
protokollet.  

§10 Tillkommande och 
utgående ärenden 

Tillkommande ärenden som ska antecknas alternativt 
beslutas: 

• VD-instruktion, §22  

• Styrelsens arbetsordning §23 
 
Dagordningen fastställs. 
 

§11 Föregående 
styrelseprotokoll  

Styrelsen antecknar föregående mötes protokoll och lägger 
det till handlingarna.  
 

§12 Beslut om att utse 
verkställande direktör 
för Aktiebolaget 
Kongahälla 

Den 11 november 2021 fattade Kungälvs kommuns 
kommunfullmäktige beslut (KF§163) om att en bolagskoncern 
med kommunens helägda bolag skall bilas per den 1 
december 2021, med Aktiebolaget Kongahälla som 
moderbolag.  
 
Enligt 8 kapitlet §27 i aktiebolagslagen (ABL) är det styrelsen 
som utser verkställande direktör.  
 
Till verkställande direktör föreslås Haleh Lindqvist, tillika 
kommundirektör i Kungälvs kommun.  
 
Styrelsen beslutar: 

1. Haleh Lindqvist utses till verkställande direktör för 
Aktiebolaget Kongahälla.  

2. Beslutet gäller omedelbart från och med att 
protokollet är justerat.  

 

§13 Beslut om att utse 
firmatecknare för 
Aktiebolaget 
Kongahälla 

Enligt 8 kapitlet §37 i aktiebolagslagen (ABL) får styrelsen 
bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören 
eller någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma 
(särskild firmatecknare). Styrelsen får när som helst återkalla 
ett bemyndigande. 

Denna del är även fastslagen i bolagsordning för Aktiebolaget 
Kongahälla:  

”§18 Firmateckning 

mo
mo

MJ
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2021-12-08 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

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. 
 
Till firmatecknare för Aktiebolaget Kongahälla, förutom 
styrelsen, föreslås Miguel Odhner, styrelsens ordförande, och 
Haleh Lindqvist, VD, i förening. 
 
Styrelsen beslutar: 

1. Till firmatecknare för Aktiebolaget Kongahälla, 
förutom styrelsen, utses Miguel Odhner, styrelsens 
ordförande, och Haleh Lindqvist, VD, i förening. 

2. Beslutet gäller omedelbart från och med att 
protokollet är justerat.  

 

§14 Beslut om att utse 
arkivansvarig för 
Aktiebolaget 
Kongahälla 

Ägardirektiv för Aktiebolaget Kongahälla fastställer att 
Kungälvs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 
 
Arkivreglementet fastställer att varje myndighet ansvarar för att 
dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 
framgår av 5-11 §§ i reglementet. Den arkivansvarige bevakar 
arkivfrågorna inom hela myndigheten och informerar 
myndigheten och berörd personal om bestämmelser och 
rutiner inom arkivområdet. 
 
Till arkivansvarig för Aktiebolaget Kongahälla föreslås Erik 
Lindskog, administrativ chef på Kungälvs kommun och tillika 
arkivansvarig för kommunstyrelsen.  
 
Styrelsen beslutar: 

1. Erik Lindskog utses till arkivansvarig för 
Aktiebolaget Kongahälla.  

2. Beslutet gäller omedelbart från och med att 
protokollet är justerat.  

 

§15 Beslut om att utse 
dataskyddsombud för 
Aktiebolaget 
Kongahälla 

Den 25 maj 2018 blev Dataskyddsförordningen svensk lag och 
sedan dess har myndigheter varit tvungna att utse 
dataskyddsombud.     
 

Dataskyddsombudet är en person som ska rapportera direkt 
till nämnden eller styrelsen. Vid val av dataskyddsombud ska 
särskilt beaktas att det inte föreligger intressekonflikter 

mo
mo

MJ
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2021-12-08 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

gentemot andra uppdrag som denne eventuellt innehar. För att 
sköta arbetsuppgifterna som dataskyddsombud krävs 
utbildning och kännedom om verksamheten.  
 
Kommunarkivarie Lisa Dahlqvist bedöms mot bakgrund av 
sina kunskaper om styrelsens handlingar och behandlingar 
som lämpliga dataskyddsombud. De bedöms i övrigt besitta de 
juridiska kunskaper och den personliga lämplighet som krävs 
för uppdraget. 
 
Till dataskyddsombud för Aktiebolaget Kongahälla föreslås 
Lisa Dalqvist, kommunarkivarie på Kungälvs kommun och 
tillika dataskyddsombud för kommunstyrelsen.  
 
Styrelsen beslutar: 

1. Lisa Dalqvist utses till dataskyddsombud för 
Aktiebolaget Kongahälla.  

2. Beslutet gäller omedelbart från och med att 
protokollet är justerat.  

 

§16 Sammanträdestider 
2022 

Styrelsen går gemensamt igenom förslag på mötestider för år 
2022. 
 
Styrelsen beslutar att anta tider för styrelsemöten 2022. 

§17 Kallelse till extra 
bolagsstämma 22 
december 2021
  

Kungälvs kommuns kommunfullmäktige fattade den 11 
november 2021 beslut om en helägd bolagskoncern i 
Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag 
bildas per 1 december 2021. Vidare beslutades att godkänna 
nytt ägardirektiv för Aktiebolaget Kongahälla och revidering av 
bolagspolicyn. Den 2 december 2021 fattade 
kommunfullmäktige beslut om arvoden till Aktiebolaget 
Kongahällas styrelse och lekmannarevisorer. Nämnda beslut 
ska fastställas av bolagsstämman.  
 
 
Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma den 22 
december 2021, klockan 08:30 i Stadshuset.  
 

§18 Nytt ägardirektiv  Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 11 
november om koncernbildning med AB Kongahälla som 
moderbolag fattade kommunfullmäktige även beslut om att 

mo
mo

MJ
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2021-12-08 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

godkänna nytt ägardirektiv för Aktiebolaget Kongahälla, att 
beslutas på bolagstämman.   
 
 
Styrelsen antecknar nytt ägardirektiv och föreslår 
bolagsstämman att besluta nytt ägardirektiv för Aktiebolaget 
Kongahälla i enlighet med upprättat förslag.  
 

§19 Revidering av 
bolagspolicy  

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 11 
november om koncernbildning med AB Kongahälla som 
moderbolag fattade kommunfullmäktige även beslut om att 
revidera bolagspolicy, som föreslås fastställas av stämman.   
 
 
Styrelsen antecknar reviderad bolagspolicy och föreslår 
bolagsstämman att fastställa reviderad bolagspolicy i enlighet 
med upprättat förslag.  
 

§20 Arvoden till styrelse 
och 
lekmannarevisorer 

Den 2 december 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om 
arvoden till Aktiebolaget Kongahällas styrelse och 
lekmannarevisorer. Nämnda beslut ska fastställas av 
bolagsstämman. 
 
Styrelsen antecknar arvoden till styrelse och 
lekmannarevisorer föreslår bolagsstämman att besluta 
arvoden till styrelse och lekmannarevisorer i enlighet med 
upprättat förslag.  
 

§21 Val av auktoriserad 
revisor samt 
suppleant 

Kungälvs kommuns kommunfullmäktige fattade den 11 
november 2021 beslut om en helägd bolagskoncern i 
Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag 
bildas per 1 december 2021. Bolagsstämman ska besluta om 
auktoriserad revisor samt suppleant för Aktiebolaget 
Kongahälla. 
 
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utse auktoriserad 
revisor samt suppleant för Aktiebolaget Kongahälla.  
 

§22 Övriga frågor Fråga avseende utskick av justerade protokoll lyfts och 
huruvida dessa skickas ut till dotterbolagen. Styrelsen är 
överens att protokollen efter justering skickas för kännedom till 
dotterbolagen.  

mo
mo

MJ
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2021-12-08 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

 
Vidare lyfts frågan hur arvodeshanteringen sker, om det sker 
via blankett eller digitalt. Styrelsens arvoden hanteras digitalt 
via systemet Troman. För övriga ersättningar gäller samma 
rutin som för kommunens politiska instanser, det vill säga via 
blankett.  
 

§23 Antagande av VD-
instruktion  

Genom instruktion för verkställande direktör läggs VD:s 
uppgifter i bolaget fast och därmed arbetsfördelningen mellan 
styrelse och VD. 
 
 
Styrelsen beslutar att anta VD-instruktion. 
 

§24 Styrelsens 
arbetsordning  

Styrelsen beslutar om arbetsordning varje år. En 
arbetsordning innehåller bland annat styrelsens ansvar och 
arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbetsuppgifter, 
revisionsfrågor samt anger vilka rapporter och finansiell 
information som styrelsen ska få inför varje ordinarie 
styrelsemöte. 

Styrelsen för dialog kring det kommande arbetet och 
dokumentets innehåll. 
 
Styrelsen beslutar att anta styrelsens arbetsordning.  
 

§25 Mötet avslutas  
 

Nästa styrelsemöte är den 19 januari, klockan 08:30. 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 
 

mo
mo

MJ
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Kollektivtrafik och tillgängligt Bohuslän inför 2022-Västtrafiks neddragningar
Kommun Vilken är den enskilt mest 

problematiska 
åtgärden/neddragningen för 
din kommun som Västtrafik 
planerat genomföra efter 
årsskiftet?

Kort beskrivning hur just den 
åtgärden kan komma att 
påverka ert område, och 
vilka konsekvenserna kan 
komma att bli?

Har ni innan beslutet fattas 
av Västtrafik (som troligen 
sker innan midsommar) 
försökt att påverka, och i så 
fall hur? (genom ex. 
dialogmöte (liknande bifogad 
pdf)?

Övriga synpunkter kring 
Västtrafiks planerade 
neddragningar och åtgärder 
vid årsskiftet?

Uddevalla Nedläggning av express 810 
Uddevalla-Göteborg.

Buss 810 trafikerar i tidslägen 
mellan tågen och skapar 
halvtimmestrafik mellan 
Uddevalla-Göteborg. Utan 
buss 810 kvarstår endast tåg i 
timmestrafik alternativt resa 
via Trollhättan med längre 
restid som följd. 

Uddevalla Nedläggning av express 810 
Uddevalla-Göteborg.

Munkedal Sämre möjligheter för 
pendling. Svårare att nå 
destinationer för friluftsliv.

Vår kommun blir mindre 
attraktiv att bo i. Fler bilar 
igång i pendlingssyfte.

Nej, tyvärr inte. För att leva upp till åtaganden 
med Klimatlöfte och att möta 
klimatkrisen går Västtrafiks 
beslut stick i stäv med vad vi 
är ålagda att göra samt vad vi 
MÅSTE göra.
Vikten av att landsbygden 
måste kunna få tillgång till 
kollektivtrafik i rimlig 
omfattning.

Kungälv Marstrandsexpressen 
reduceras och trafikerar ej 
Göteborg under 
sommarhelger och förlängd 
sommarperiod.

Åtgärden kan komma att 
påverka attraktiviteten och 
tillgängligheten till/från och 
av Marstrand. Antal 
kollektivtrafikresenärer kan 
komma att minska och 

Kungälvs kommun har haft 
flertalet dialogmöten och har 
gjort bristanalyser av de 
föreslagna åtgärderna 
gemensamt med Västtrafik.

Inga övriga synpunkter.
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åtgärden kan komma att 
förväntas öka antal bilresor 
på den redan högt trafikerade 
väg 168. Åtgärden främjar 
inte ett hållbart resande.
 

Stenungsund
För Stenungsunds del har jag 
inte uppfattat att 
neddragningarna är av sådan 
karaktär att det kommer att 
bli kännbart, då linjer (ex. 
natt-tur upp till Hasselbacken) 
där inga resenärer åker ändå.
 
Vår bedömning är alltså att 
besöksnäringen inte heller 
kommer att påverkas av 
neddragningarna i vår 
kommun.

Inga synpunkter Inga synpunkter Inga synpunkter

Tanum Det Tanum lyfte fram till 
Västtrafik gällande 
ändringarna för 2022 var att 
indragningen av morgonturen 
på linje 871 med avgång kl 
05:20 innebär en försämring 
för invånarna i norra 
Bohuslän då det inte kommer 
att finnas någon tidigt 
morgontur för att ta sig ner 
till Torp, Uddevalla, och sen 
vidare. 

Konsekvensen blir sannolikt 
att berörda resenärer med 
tillgång till bil istället väljer 
det som transportmedel. 
Övriga har svårt att hantera 
tidiga morgonresor.  

Tanum hade under våren 
2021 ett möte tillsammans 
med Strömstads kommun, 
där även KS ordförande och 
oppositionsråd från båda 
kommunerna var med, där vi 
påtalade brister i 
kollektivtrafiken och vikten av 
att hela regionen ska ha 
tillgång till fungerande 
kollektivtrafik. Vi har också 
kommit med inspel via 
Fyrbodal. 

Indragningar påverkar 
möjligheterna att komma till 
oss via kollektivtrafik, redan 
innan dessa indragningar har 
det varit en utmaning för 
besökare att resa runt med 
kollektivtrafik. Med tanke på 
en Hållbar utveckling och att 
vi ska sträva mot Agenda 
2030 känns detta som ett steg 
i fel riktning. 
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Det har varit fler olika möten 
och dialoger, men jag är inte 
helt insatt i vilken omfattning 
och vilka inspel som har 
förmedlats. Dels har 
Västtrafik bjudit in till 
dialogmöte under förstudie 
för den allmänna 
kollektivtrafiken i kommunen 
som ska upphandlas till 2024.

Tjörn Ett dialogmöte hölls med 
Västtrafik, där informerades 
om pågående och framtida 
byggnation i våra tätorter, 
statistik etc och vi jobbar mot 
målet 20 000 invånare, år 
2040. Frågan lyftes om hur 
viktigt det är med tät 
kollektivtrafik och rätt turer 
för att kunna nå högre andel 
hållbara resor. Så dialog har 
förts. Mötet hölls någon gång 
i februari, mars enligt Åsa J. 
Det pågår också en dialog 
kring färjetrafiken. 

Västtrafik – Färjetrafiken – 
Janina Liljekvist VD Tjörns 
Hamnar AB
(Besparingskravet var ca. 2% 
på omsättningen)
Förslag togs fram av Tjörns 
Hamnar AB utifrån det 
besparingskrav som Västtrafik 
ställt. Västtrafik valde att inte 
genomföra några 
justeringar/besparing på den 
verksamheten. 2022 förblir 
därmed som tidigare år. 2023 
vet vi inget om i dagsläget.
Ett förslag till besparing var 
att minska sena kvällsturer 
mellan Kyrkesund och Härön. 
Behovet saknas i princip då 
Magasinet på Härön 
förändrat verksamheten 
något.

Strömstad???
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Orust Dialogmöten. Möjligheten att ta sig till 
arbetsplatsen, många saknar 
körkort och/eller bil.
 
Möjligheten att ta sig till 
öarna. 

Transporter till öarna, 
företagens möjligheter nås 
med varor.

Förbättra möjligheten att 
kunna semestra utan bil.

Möjligheten att ta med cykel 
på tåg och buss

Att hubbar/orter som är 
pendelplatser utvecklas
Trängsel och p-problem vid 
de populära resmålen

I vårt projekt Tur&Retur-
projektet ställdes en 
enkätundersökning till 
pendlare och svaren visar på 
vikten av en kollektivtrafik 
med täta turer och rätt sort 
turer för att kunna nå högre 
andel hållbara resor. 
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Lysekil Att man tar bort första 
alternativt sista turen på vissa 
sträckningar.

I och med att man tar bort 
just första eller sista turen 
innebär detta en påtaglig 
inskränkning i möjligheten att 
resa inom eller till/från 
kommunen under delar av 
dygnet. Vi hade önskat att om 
man måste minska på turer 
att man tog någon tur under 
dagen men Västtrafik har 
pekat på att det i praktiken är 
omöjligt då det blir ytterst 
marginella besparingar. 

Ja vi har haft dialogmöte. Lysekils kommun förstår 
besparingsbehovet men 
tycker samtidigt att det är 
beklagligt att konsekvenserna 
för mindre kommuner och 
kommuner på landsbygd blir 
så påtagliga.

Sotenäs???

Öckerö
Öckerö Besöks- och 
näringslivenhet har dialog 
med 
Samhällsbyggnadsenheten 
och Västtrafik, och det är 
genom dem de kommunicerar 
till Väststrafik.
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Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän 

 

Tid och plats: Göteborg och online 2021-11-16 kl. 13-14.30 

 

Närvarande: Miguel Odhner, Jan-Olof Johansson, Anders Brunberg, Janne Bark, Linda Einarsrud, 

Ann Haraldsson, Ronny Svensson, Åsa Massleberg, Bera Nordal, Linus Kron, Pelle Olausson, Elenor 

Olofsson, Fredrik Lindén, Marie Linde 

 

 

• Ordföranden öppnar mötet.  

 

• Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  

 

• Statistik från sommaren 

Besöksnäringen i Bohuslän är på väg att återhämta sig. Det har varit en bra sommar och höst. 

Antalet gästnätter är nästan tillbaka på 2019 års nivå.  

 

• Genomgång av insatsområden 2021 

 

• Hållbarhet – Strömstad och Tanum  

Strömstad och Tanum är pilotkommuner för att hitta arbetsmodeller inom 

hållbarhet och har inlett ett samarbete med Hornborgaområdet för att gå på djupet 

utifrån Hållbarhetsklivets fyra principer. Strömstads hållbarhetsvecka har 

genomförts. Tanum är intresserade av att göra något liknande.  

Samarbetet med Västkuststiftelsen gällande status, behov och framtida 

sophantering i skärgården har gått vidare. Inventering pågår bland kommunerna i 

Bohuslän. Dialog har inletts med Håll Sverige Rent. 

I dagsläget är 38 kommuner och drygt 350 företag anslutna till Hållbarhetsklivet. 

Utmärkelsen Årets Hållbarhetskliv delades ut i samband med Turistrådsdagen. 

 

• Tillståndsgivning – Orust 

Inom Tillståndsgivning har två träffar genomförts under året. Handläggare från alla 

fem områden har varit inbjudna. Samarbete sker med Fyrbodals kommunalförbund, 

Svenskt näringsliv och Länsstyrelsen. Det har varit god uppslutning på mötena. 

Bland annat har man lyssnat till en väldigt intressant föreläsning om rollen som 

handläggare. Frågan om möjlighet till samordning av blanketter och processer 

mellan kommunerna lyfts. 

 

• Vandringsleder (Bohusleden och Kuststigen) – Västkuststiftelsen 

Vandringslederna har varit väldigt välbesökta under året.  

Infrastrukturen längs lederna har förbättrats och vissa sträckor har dragits om. Till 

Kuststigen har sträckor på Öckerö lagts till. En portal för västsvenska 

vandringsleder har tagits fram. Mätningar av antalet besökare på lederna pågår i 

samarbete mellan Västkuststiftelsen och Turistrådet. Det finns potential att utveckla 

fler besöksnäringsverksamheter längs med lederna. 
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• Cykelled genom Bohuslän - Västkuststiftelsen  

Trafikverket har börjat hantera ansökan om cykelled genom Bohuslän. GPS-filer 

ska förhoppningsvis vara klara inför nästa sommar och Trafikverket har avsatt 

pengar för att märka upp leden under 2022 under förutsättning att den blir godkänd. 

 

• Kollektivtrafik och transporter – Uddevalla 

En konferens med fokus på kollektivtrafik och andra transportlösningar 

genomfördes den 29 september.  

 

En sammanställning över kommunernas synpunkter på neddragning av 

kollektivtrafiken har tagits fram. 

 

• Turistrådet – insatser på gång 

Turistrådet erbjuder möjlighet för företag att söka stöd för investeringar och 

utvecklingsinsatser. 

Inom Hållbarhetsklivet pågår fotografering av verksamheter som är anslutna. Dessa bilder kan 

även användas av verksamheterna själva.  

Turistrådet engagerar sig i frågan om personalbrist, vilket är den kanske största frågan för 

branschen just nu. 

Flera utbildningar är också på gång, bl.a. inom kompetensförsörjning. 

Flera kampanjer har genomförts under hösten med goda resultat. 

 

• Lokala turistorganisationer – insatser på gång 

De lokala turistorganisationerna arbetar med produktutveckling och paketering. En rapport 

som jämför olika destinationer har köpts in. En arbetsgrupp kring besöksservice arbetar med 

gemensamma frågor och erfarenhetsutbyte. I Tanum testas olika vägar för att bidra i 

kompetensförsörjningsfrågan. 

 

• Nästa möte med styrgruppen äger rum den 25 januari kl. 13.00-15.00. 

 

Gå gärna in på hemsidan där ni hittar information om Ett enat Bohuslän och anteckningar från möten 

https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/ 

 

 

 

 



33 Rapporter från ledamöter med regionala och /eller bolagsuppdrag - 2021-550 Rapporter : Presentation GBG Borås 2021-11-19

Kronologi

22/10 – TrV:s samrådsmöte nr 7 med politiska 
företrädare. TrV redovisar nuläget och berättar att frågan 
om försening är eskalerad till nationell nivå.

27/10 - TrV, nationella chefen för nya stambanor m fl, 
informerar politiska företrädare för VGR, GR och BR om 
den ändrade tidplanen. 
TrV åtar sig att informera KS i Härryda.
Tjänstepersoner får i uppdrag att bjuda in relevanta 
näringslivsaktörer och LST till ett möte 2/11 för att 
delge dem motsvarande information som givits 27/10. 
Inbjudningar sker muntligt löpande fram till samma dag.
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Kronologi

1/11 – TrV informerar KS i Härryda kommun om förändrad tidsplan.

2/11 – VGR informerar politiska representanter och tjänstepersoner i 
stråket om den ändrade tidplanen samt information om förestående 
möte med näringslivsrepresentanter och LST. 

2/11 - Möte mellan politiska representanter i VGR,GR, BR och 
representanter från näringslivet och Länsstyrelsen. TrV informerar om 
den ändrade tidsplanen.

11/11 TrV beslutar att avbryta upphandlingarna och pausa arbetet i 
Härryda. 
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Plan och 
detaljbudget 2022
Förbundsstyrelsen 2021-11-19

Bo Andersson, ekonomichef
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Strategisk inriktning 2020--2023 

Sex utmaningar:

• Fysisk planering

• Utbildning och kompetensförsörjning

• Näringslivsutveckling

• Digital transformation

• Social sammanhållning och trygghet

• Klimat och miljö
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Styrkedja

Strategisk 

inriktning
Förbundsordning Årlig plan 

och budget
Årsredovisning

Vision

& mål 

Kärnvärden: Lyhördhet – Handlingskraft - Utveckling
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Det ska vara lättare 
att följa upp vad GR gör.

Ett uppdrag från förbundsstyrelsen.
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En ny modell sedan 2020

Den strategiska inriktningen 
kompletteras med en årlig plan 
för uppföljning inom några aktuella 
fokusområden. 
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Process

X förslag 

fokusområden

X förslag 

fokusområden

X förslag 

fokusområden

X förslag 

fokusområden

Förbunds-

fullmäktige

Beredning på avdelningarna

Styrgrupperna

Beredning av förbundsledning:

Sammanställa helhet

Förbundsstyrelsen

Förbundsfullmäktige

Beslut om Plan och detaljbudget 2022

Beslut om Plan och detaljbudget 2022

Sex utmaningar i Strategisk inriktning 2020--2023
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12 fokusområden 2022
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Fysisk planering Utbildning & 

kompetensförsörjning

Näringslivsutveckling Digital transformation Social sammanhållning 

& trygghet

Klimat & miljö

Profilera 

storstadsregionen

Kompetensförsörjning 

inom offentlig sektor 

och näringsliv

Mark för näringsliv Förskolans och 

skolans digitalisering

Stödja kommunerna i 

omställningen till god 

och nära vård

Genomförande av 

vattenförsörjnings-

planen

Fullföljda studier för 

alla elever

(Se även 

kompetensförsörjning)

Införandet av 

Framtidens vård-

informationsmiljö

Stödja kommunerna i att 

utveckla det 

förebyggande arbetet

Öka takten i 

klimatomställningen 

och klimat-

anpassningen

Stödja kommunerna i 

omställningen av 

arbetsmarknadspolitiken

Stödja kommunernas 

arbete för att motverka 

långtidsarbetslöshet, 

med särskilt fokus på 

ungdomsarbetslöshet

12 fokusområden under 2022
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Några nedslag kring arbetet med själva detaljbudgeten
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Några nedslag, forts.

Fortsatt lite klurigt läge finansiellt

• Osäker värld (covid-19), stora behov och minskade resurser
• Hur mycket påverkas vår verksamhet av pandemin HT2021/2022?
• Vad mäktar vi med kring löneökningar och andra utgiftsposter?
• Dessutom sänkt årsavgift

• Är GR ”igång” fullt ut igen 2022?
• Konferens/kompetenscentrum?
• Stora, små konferenser och mässor fysiskt?

• Genererar mer pengar

• Vilka behov behöver/måste vi möta upp internt?
• IT/digitaliseringsspåret (steg för steg)
• Administrativt stöd i huset (behoven ses över)
• Driftkostnader ny webb (webbredaktör, utveckling, film- o analysverktyg)
• Effektiv arkivorganisation (pågår)
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Några nedslag, forts.

• Sänkt årsavgift 2022 med 3 mkr
• Minskade bidrag till några av våra samverkansparter, 1,3 mkr

• ED, ARC, Reväst samt ISGR

• GR-internt, 1,7 mkr
• LVF, administration samt ÅA indexuppräkning för 2022 utgår
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Några nedslag, forts.

• Sänkt årsavgift 2022 med 3 mkr innebär:
• Minskade bidrag till några samverkansparter, 1,3 mkr

• ARC, EuropaDirekt, Reväst och ISGR
• GR-internt, 1,7 mkr

• LVF, administration samt ÅA indexuppräkning för 2022 utgår

Förutsättningarna har diskuterats i LG i juni och vi har satt ner foten kring att:
• Hantera de beting som sänkningen av ÅA innebär
• Fastställt GR-gemensam OH o lokalkostnad GR
• Prioriterat och finansierat identifierade behov

• Webb, arkiv och digitaliseringsspåret

• Dialog kring lönerevisionsutrymme
• Mm, mm
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Några nedslag, forts.

Men allt är ju inte jämmer och elände – såklart!!
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Några nedslag, forts.

• Vi är nästan igenom pandemin trots allt…..

• Vi bedriver en mycket bra verksamhet på GR och våra insatser uppskattas av våra 
medlemskommuner

• Inga permitteringar eller uppsägningar
• Hjälpts åt mellan avdelningarna, en nödvändighet

Så:
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Några nedslag, forts.

• Vi är nästan igenom pandemin trots allt…..

• Vi bedriver en mycket bra verksamhet på GR och våra insatser uppskattas av våra 
medlemskommuner

• Inga permitteringar eller uppsägningar
• Hjälpts åt mellan avdelningarna, nödvändighet

Så:                          Vi kommer att klara utmaningarna under 2022 och framåt också!

• Därför lägger vi en budget på +750 tkr för år 2022 (GEH)
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Finns det frågor?
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner 

som har valt att jobba tillsammans. 

Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, 

forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens 

röst i Västsverige, bland mycket annat.

I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens 

en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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2021-11-19
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Bakgrund

• Västsverige växer så det knakar.

• Vi måste bygga för framtiden och 

planera resandet. 

• Det kräver storsatsningar på 

kollektivtrafik, järnvägar och vägar.

• Västsvenska paketet är ett 

samhällsbygge som bidrar till en 

attraktiv, hållbar och växande region.
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Västsvenska paketet är en finansieringslösning 

för ny och utbyggd infrastruktur.

(Ej finansierande avtalspart)
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Styrgrupp

Samordningsgrupp

Ledningsgrupp

Arbetsgrupper

Samverkansorganisation
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Västsvenska paketets 

fem övergripande mål

De samverkande parterna har gemensamt beslutat:

1. Större arbetsmarknadsregioner

2. En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken

3. En konkurrenskraftig kollektivtrafik

4. En god livsmiljö

5. Bättre kvalitet för näringslivets transporter stärker den internationella 

konkurrenskraften

2021-11-19
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2021-11-19
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Detta innehåller Västsvenska 

paketet

2021-11-19

• nya busskörfält

• längre plattformar för pendeltåg

• nya pendelparkeringar för cykel och bil

• gång- och cykelbanor

• bättre trafikinformation

• trimningsåtgärder

• knutpunkter för kollektivtrafiken (tex. Korsvägen och Gamlestaden)

• en tågtunnel under Göteborg (Västlänken)

• en ny bro över Göta Älv (Hisingsbron) 

• en ny vägtunnel under Göta Älv (Marieholmstunneln)

• trängselskatt



33 Rapporter från ledamöter med regionala och /eller bolagsuppdrag - 2021-550 Rapporter : Presentation Trafikverket FS  2021-11-19

2021-11-19
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2021-11-19
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2021-11-19

Aktuellt 
- Ekonomi

- Uppföljning

- Årsrapport
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Ekonomi T2 2021

Utfall totalt

• Till och med T2 2021 20 433 mnkr

Prognoser

• 2021 3 906 mnkr

• 2022 3 066 mnkr 

• 2023 2 185 mnkr 

2009 prisnivå

60 %
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2021-11-19

Utfall 2011-2020 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Västlänken 20 130 290 266 322 522 657 1 359 2 288 3 339

Marieholmstunneln 0 23 59 516 623 703 503 414 451 176

Anslutningar till Marieholmstunneln 0 1 3 5 12 23 10 3 27 69

Delfinansiering av Hisingsbron och del av E45 67 61 149 364 212 149 646

Kollektivtrafiksåtgärder 152 598 483 283 160 86 62 16 23 62

Framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet 15 312 132 21 12 73 114 162 68 29

Trimningsåtgärder 39 147 138 77 40 40 34 11 0
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Prognos kostnader 2021-2029 och framåt

Ekonomi T2 2021

Diagrammet omfattar inte medel för framtida åtgärder samt frigjorda medel.
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Uppföljning trafikflöden

• Trafikflödet 2 % lägre än år 2020 

januari-augusti 

• 8 % lägre än år 2019 samma period

• Trafikflödet högre än år 2020 under 

april, maj och juni

Källa: Transportstyrelsen
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Uppföljning Marieholmstunneln

• När Götatunnelns båda tunnelrör öppnar görs 

eftermätningar

• Aspekter som är tänkta att studeras:

• Intäkter

• Restider/Trängsel

• Trafikflöden/Trafikomfördelningar

• Kollektivtrafikens restider

• Utsläppseffekter
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Årsrapport

• Syftar till att redogöra kring: 

• aktuella händelser inom samverkansorganisationen

• informera kring de största projekten inom paketet

• rapportera kring det aktuella ekonomiska läget

• redovisa de årliga, och specifika, uppföljningar som görs inom Västsvenska paketet.

• Publiceras på www.trafikverket.se/vastsvenskapaketet under våren

2021-11-19
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2021-11-19

Projektavtal –
Finansiering av Nya åtgärder 

med start 2021
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2021-11-19

Frigjorda medel

Cirka 300 miljoner kronor (i 2009-års prisnivå) tillgängliga för nya åtgärder.

Förutsättningar och bedömningsgrunder 

Parterna enades om ett antal förutsättningar och bedömningsgrunder för värdering

av nya åtgärder.

Inriktningsbeslut

I början av 2020 fattade parterna också ett beslut som beskrev den inriktning som 

skulle gälla för användningen av de medel som frigjorts. 

”Huvudinriktningen ska vara att planera för kommande genomförandeåtgärder inom 

området kollektivtrafik och hållbara transporter”

Bakgrund
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2021-11-19

Ansökningar

• Totalt inkom ansökningar om 49 

åtgärder 

• Totalt uppgick de sökta beloppen till 

cirka 1 320 miljoner kronor

• Under hösten 2020 genomfördes ett 

omfattande arbete för att 

partsgemensamt prioritera de åtgärder 

som föreslås tilldelas medel

2021-11-19
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Innehåll Projektavtal Nya åtgärder

• Plattformsförlängningar på Bohusbanan 

• Förbigångsspår vid Lekarekulle 

• Omloppsnära uppställning i Alingsås och Kungsbacka 

• Spårväg i Allén, Göteborg 

• Längre hållplatstak Korsvägen 

• Busskörfält i Torslanda 

• Bytespunkt utmed väg 40 vid Delsjömotet 

• Stomcykel E20 och E6 samt GC väg 158 

• Gång- och cykelbro över Göta älv 

• Pendelparkeringsåtgärder

2021-11-19

Åtgärdsområde Totalt

Koll. järnväg 115 000 000

Koll. spårväg 104 000 000

Koll. väg 14 000 000

Gång- och cykel 51 000 000

Pendelparkeringar 16 000 000

Summa: 300 000 000
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Gång- och cykelåtgärder

• E20 (projektering och produktion)
• Väg 1747 Nääsmotet - Tolleredsmotet

• Väg 1668 Kärrbogärde - Ingared 

• Väg 1940 Jonseredsvägen (enbart fördjupad utredning) 

• E6 (projektering)
• Väg 513 Lindome - kommungräns Kungsbacka 

• Väg 513 Mölndals kommungräns - Anneberg 

• Väg 574 Kode - kommungräns Stenungsund 

• Väg 574 Kungälvs kommungräns - Jörlanda 

• Väg 158 (projektering)
• Hovåsmotet - Askimsbadet 

2021-11-19

Mnkr, 2009-års prisnivå
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Tack för visat intresse!

2021-11-19
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Delregionalt 
kollektivtrafikråd
2021-11-19
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Aktuellt från kollektivtrafiknämnden

DKR GR 2021-11-19
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Aktuellt från kollektivtrafiknämnden

Västtrafiks uppdrag och budget 2022

Västtrafiks prisjustering 2022

Ansökan om statlig ersättning för förlorade biljettintäkter

Seniorkortsutredningen 

Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2021
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Aktuell från Västtrafik: 

Fokusområden
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Fokusområde: Återfå kunderna

När restriktionerna släpps är det av yttersta vikt att snabbt återfå 

våra tidigare kunders vilja, förtroende och trygghet att resa 

tillsammans ur samtliga hållbarhetsperspektiv.
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Fokusområde: Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet skall främst uppnås via intäktssäkring. I 

och med ett, på kortare sikt, lägre resande behöver utbudet 

effektiviseras och dimensioneras efter en ny ekonomisk 

verklighet.
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Fokusområde: Samhällsutveckling

Hållbart resande har tappat mark. Samhälls-utmaningarna 

kvarstår. Människor kommer att resa, mötas och arbeta på nya 

sätt. Således är förmåga att påverka samhället i en hållbar 

riktning tillsammans med andra aktörer och anpassa och 

utveckla erbjudandet efter nya resvanor centralt. 
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Tack!
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Uppdatering Miljö- och klimatstrategin

DKR GR 2021-11-19



33 Rapporter från ledamöter med regionala och /eller bolagsuppdrag - 2021-550 Rapporter : Samlade presentationer DKR 2021-11-19

Uppdaterad Miljö- och klimatstrategi

Revideras från september 2021

Förslag beräknas klart första kvartalet 2022, 
därefter remiss till DKR
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Frågeställningar som beaktas

Snabb teknikutveckling inom elektrifiering av regionbuss, båt och tåg

Nationell och europeisk utfasning av biodrivmedel i 
vägtransportsektorn

Utbudet av biogasbussar minskar

Förbränningsmotorer på väg bort

Nuvarande mål koldioxid gram per personkilometer bör kompletteras 
med totala utsläpp kg/år

Hållbarhetskrav på batterier 
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Projektet ”Utreda och implementera 

nytt seniorerbjudande”

DKR GR 2021-11-19



33 Rapporter från ledamöter med regionala och /eller bolagsuppdrag - 2021-550 Rapporter : Samlade presentationer DKR 2021-11-19

Agenda

● Tidplan för utredningen

● Alternativ som kvarstår i utredningen. Inriktningar:

1. Kommunalt tillköp: seniorbiljett

2. Regionalt erbjudande: seniorbiljett

3. Regionalt erbjudande: seniorrabatt
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Tidplan för utredningen
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Tidplan utredning seniorerbjudande

• Oktober - december 2021: dialog på DKR

• 31 januari 2022: sista datum skriftliga synpunkter till KTN (dialogfrågor)

• Februari 2022: avstämning av ny kalkylmodell med projektets 
referensgrupp för kommuner

• Mars 2022 (datum ej fastställt): informationsmöte med kommuner 
gällande kalkylmodell och grupperade priser för olika typkommuner

• 31 maj 2022: sista datum kompletterande skriftliga synpunkter till KTN 

• April - juni 2022: dialog på DKR

• September 2022: förslag till beslut i VT-styrelse och KTN
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1. Kommunalt tillköp
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Kommunalt tillköp: seniorbiljett

1. Åldersvillkor 65 år

2. Åldersvillkor 65 alt. 70 år

3. Åldersvillkor 65 alt. 75 år

Giltighet: lågtrafik (end. 65 år) alt. dygnet runt (alla 
åldersvillkor)

Zon: två olika inriktningar utreds (en zon alt. flera)

Avgift för senior: två olika inriktningar utreds 
(ingen alt. enhetlig administrativ avgift)
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2. Regionalt 
seniorerbjudande:
seniorbiljett
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Förutsättningar för regionalt erbjudande

● Finansiering

● Skatteväxling  
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Regionalt seniorerbjudande: seniorbiljett

Två olika alternativ:

1. Åldersvillkor 65 år, giltighet zon ABC dygnet runt

2. Åldersvillkor 65 år, giltighet zon ABC lågtrafik

Erbjudande till regionens kommunmedlemmar. 
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3. Regionalt 
seniorerbjudande:
seniorrabatt
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Förutsättningar för seniorrabatt

Allmänna förutsättningar för seniorrabatt:

● Seniorrabatten omfattar alla seniorer: 

kommunmedlemmar, besökare, turister m.fl.

● Seniorerna köper biljetter från Västtrafiks 

ordinarie sortiment till ett rabatterat pris

● Biljetter köpta med seniorrabatt är inte personliga 

(men resenären måste uppfylla åldersvillkoret)
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Regionalt seniorerbjudande: seniorrabatt

Seniorrabatt på 25 % på hela Västtrafiks sortimentet för 

alla seniorer, åldersvillkor 65 år.

Alternativ:

1. Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp*

2. Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande 

seniorbiljett giltig i lågtrafik 

* Seniorrabatten gäller endast ut till resenär, inte på tillköp
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Sammanfattning av 
alternativ
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Sammanfattning: förslag som kvarstår i utredning

Kommunalt tillköp: seniorbiljett

a) Lågtrafik alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 år

b) Lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 70 år

c) Lågtrafik* alt. dygnet runt, åldersvillkor 65 alt. 75 år
*Lågtrafik liksom idag endast ett alternativ vid det lägre åldersvillkoret, 65 år. 

Regionalt erbjudande: seniorbiljett

d) Giltighet zon ABC dygnet runt, kommunmedlemmar, åldersvillkor 65 år

e) Giltighet zon ABC lågtrafik, kommunmedlemmar, åldersvillkor 65 år

Regionalt erbjudande: seniorrabatt

25 % seniorrabatt på hela Västtrafiks sortimentet för alla seniorer, åldersvillkor 65 år:

f) Seniorrabatt i kombination med kommunalt tillköp (a, b eller c)

g) Seniorrabatt i kombination med regionalt erbjudande i lågtrafik (e)
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Frågor?
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Tack!
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Inriktningsdokument
För transportinfrastrukturen i Göteborgsregionen

DKR i Göteborgsregionen 2021-11-19

Anna Gustafsson, Regionplanerare
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Vår gemensamma regionplanering lägger grunden
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Åtta inriktningar där vi vill…

• Öka järnvägskapaciteten för pendel- och regiontåg längs huvudstråken

• Förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken i det sammanhängande 
stadsområdet 

• Öka sjö- och järnvägskapaciteten för godstransporter 

• Förstärka cykelinfrastrukturen i sammanhängande regionala stråk 

• Utveckla transportsystemet i samspel med människors livsmiljö, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster 

• Anpassa transportinfrastrukturen till klimatförändringarnas effekter 

• Stimulera innovationer och ny teknik för att uppnå ett mer transporteffektivt 
samhälle 

• Skapa förutsättningar för beteendeförändringar 
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Inriktningen innebär bland annat att GR… 

• Verkar för att en högre andel av medel i infrastrukturplanerna fördelas till 
kollektivtrafikåtgärder 

• Verkar för att Målbild Koll 2035 genomförs

• Arbetar för att uppnå effektiva kopplingspunkter mellan stadsområdet och 
övriga regionen
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Hur verkar organisationerna för att realisera Målbild koll 
2035?

Hur ser organisationerna att Göteborgsregionen i sin 
helhet påverkas? 

Hur möter organisationerna finansieringsutmaningarna 
för transportinfrastrukturinvesteringar utan utpekade 
storstadssatsningar i direktivet från 
Infrastrukturdepartementet? 
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JÖRGENS BILDER
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Genomförande av Målbild Koll2035 
DKR GR 2021-11-19

Jörn Engström Torvald Asplund
Västra Götalandsregionen Västtrafik
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Målbild Koll2035 – kollektivtrafikprogram 
för stadstrafikens stomnät i Göteborg, 
Mölndal och Partille

• Samarbete mellan Västra Götalandsregionen, 

Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndal stad och 

Partille kommun

• Antagen av parternas fullmäktige i april 2018

• För mer information se www.koll2035.se
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Spårväg/Stadsbana/Citybuss/Metrobuss/Pendeltåg 
- ett sammanhängande system
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Kostnadsuppskattning 
för investeringar i 
Målbild Koll2035

Sverigeförhandlingen

Metrobuss

Citybuss

Stadsbana

Spårväg

Pendel-P, 
bytespunkter, 

uppsnabbning etc

Depåer

Spårvagnar

1

9 mdkr

3 mdkr

2 mdkr

6 mdkr

3 mdkr

6 mdkr

2 mdkr

7 mdkr

Citybuss

Stadsbana

Övrig spårväg

Linbana

Pendel-P, bytespunkter, 
uppsnabbning etc.

9,5 mdkr

2,5 mdkr

6 mdkr

1 mdkr

1 mdkr

5 mdkr

Metrobuss

2015 2020
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Finansiering av målbilden

• Sverigeförhandlingen

• Parterna inom GMP

• Regional plan

• Stadsmiljöavtal

• Kommande nationell plan

✓ Påverkansarbete kring regelverk
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Sverigeförhandlingen - ”Ramavtal 7”

• Avtal 2017 mellan Staten, VGR och Göteborg.

• 7 mdr kr till infrastrukturobjekt för 
kollektivtrafik hämtade från Målbild Koll2035.

• Motprestationer i form av bostadsbyggande 
och cykelåtgärder (Göteborg).

• Genomförande fram till 2035.

• Förhandling om att överföra medel från 
linbanan till Brunnsbo-Linné pågår.



33 Rapporter från ledamöter med regionala och /eller bolagsuppdrag - 2021-550 Rapporter : Samlade presentationer DKR 2021-11-19

Handlingsplan 2020-2024 
för att nå Målbild Koll2035

Handlingsplanen i korthet

● Vad behöver göras fram 
till 2024?

● Hur prioriterar vi mellan 
olika investeringar, tids-
och kostnadsmässigt?

● Vilka risker ser vi?

● Klargöra fördelning av 
finansiering och ansvar
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• Hållplatsförlängning av 
spårvagnslinje 5 och 11 

• Engelbrektslänken 

• Spårväg och citybuss Norra 
Älvstranden, Brunnsbo–Linné 

• Citybuss Eriksberg - Vårväder

• Citybuss Backastråket 

• Citybusstråk Toltorp–Rävekärr 

• Metrobuss Landvettervägen 

• Inköp av 40+40 nya spårvagnar M33 

• Nya depåer och upprustning av 
gamla 

• Nya färjor/båtar 

• Bytespunkter 

Investeringar i handlingsplanen 2020-2024
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• Övergripande linjenätsutredning citybuss

• Övergripande linjenätsutredning 
metrobuss 

• Övergripande linjenätsutredning 
stadsbana

• Spårväg Alléstråket

• Trafikkoncept citybuss 

• ÅVS metrobuss

• Områdestrafik 

• Hjalmar Brantingsplatsen

• Alternativ till stadslinbana

• Älvutredning

• Behovsstudier av framtida bytespunkter

• Nytt koncept för hållplatser och 
väderskydd

• Koll2035 Den ideala bytespunkten 

• Hållplatsförlängning av övriga hållplatser

• Trimningsåtgärder

• Fördjupande behovsstudie av 
pendelparkeringar

Föreslagna prioriterade utredningar i handlingsplanen
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Hållplatsförlängning linje 5 och 11
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Jörgen Einarsson, Regional direktör
Trafikverket Planering Region Väst
2021-11-19
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”Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga 

infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga 

vägar och järnvägar.” 
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KLIMATPÅVERKANTILLGÄNGLIGHET 

FÖR ALLA

TILLGÄNGLIGHET I 

HELA LANDET

BULLER TRAFIKSÄKERHETBIOLOGISK

MÅNGFALD

AKTIV MOBILITETLUFTKVALITET

TRYGGHETTILLFÖRLITLIGHET & 

ENKELHET

Målbild 2030 – tillgänglighet i ett hållbart samhälle 
prioriterade och målsatta aspekter för ett hållbart och attraktivt samhälle
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4

19 långsiktiga mål för Trafikverket

1. Möjliggör överflyttning av mer gods från väg 

till järnväg och sjöfart.

2. Bidrar till utveckling i hela landet genom att sträva 

efter förstoring av arbetsmarknadsregioner.

3. Gör det lättare att ta sig till regionala och nationella 

målpunkter.

4. Prioriterar transportlösningar som förbättrar 

tillgängligheten och minskar bilberoendet.

5. Utvecklar yteffektiva person- och gods-

transportlösningar i tätort.

6. Prioriterar transportlösningar som fungerar 

för grupper med olika förutsättningar.

7. Minskar infrastrukturens barriäreffekter.

8. Säkerställer att trafikinformationen är pålitlig, 

koordinerad och nås via olika kanaler för 

att passa olika behov.

1. Bygger infrastruktur som bidrar 

till eller passar in i ett transport-

effektivt samhälle. 

2. Utvecklar elektrifiering längs 

viktiga vägar.

3. Bygger landskapsanpassad 

infrastruktur och anpassar 

en stor andel av den befintliga 

infrastrukturen. 

4. Genomför insatser så att infra-

strukturen inte motverkar en 

god vattenkvalitet.

5. Upphör med användningen 

av särskilt farliga ämnen. 

1. Samverkar med andra för att nå Nollvisionens 

etappmål, både för skyddade och oskyddade 

trafikanter.

2. Åtgärdar brister i infrastrukturen så att väsentligt 

färre ska dö eller skadas allvarligt inom statlig väg 

och järnväg.

3. Genomför åtgärder så att väsentligt färre personer 

utsätts för dålig luftkvalitet. 

4. Genomför åtgärder så att väsentligt färre personer 

utsätts för buller.

5. Bygger ut och möjliggör sammanhängande stråk 

för ökad och säker gång och cykling samt 

underhåller dem så att de kan användas året om. 

6. Bidrar till att bytespunkter, rastplatser samt gång-

och cykelvägar upplevs som attraktiva och trygga.

SMIDIGT GRÖNT TRYGGT
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Trafikverkets deltagande i målbildsarbetet

• Stadstrafikforum och Samordningsgrupp GMP 

• ÅVS Metrobuss 

• Avsiktsförklaring Metrobuss

• ÅVS Västerleden (bl.a. fördjupning av Metrobuss)

• VGR Målbild tåg 2035

5
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Trafikering efter 
Västlänkens 

öppnande 2028

6

Bild från VGR Målbild tåg 2035
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Trafikering efter 
Västlänkens 

öppnande 2028

7
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8

Göteborgs regionen, ett urval

Västsvenska paketet

Olskroken, Planskildhet

E20 etapper Göteborg – Örebro

Farleden i Göteborgs hamn, kapacitetsåtgärd farled (Skandiaporten)

Göteborg – Borås, Ny Stambana 

Göteborg och Västsverige, omloppsnära uppställningsspår (Lärje och Pilekrogen) 

Västra stambanan, Göteborg-Skövde, kapacitetsförstärkning.

E6.21, Lundbyleden, ombyggnad

E6.20 Hisingsleden, Södra delen

Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv

Västra stambanan, Göteborg-Skövde, kapacitetsförstärkning.

Namngivna objekt 
Nationell plan 2018-2029, ett urval
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Övrig finansiering från Trafikverket/Staten?

• Statlig medfinansiering 

• Stadsmiljöavtal

• Storstadsförhandlingen 
‒ Spårväg Norra Älvstranden Frihamnen-Lindholmen
‒ Spårväg Norra Älvstranden Lindholmen- Linnéplatsen 
‒ Spårväg Norra Älvstranden Backaplan-Brunnsbo 
‒ Citybuss BRT Backastråket 
‒ Citybuss BRT Norra Älvstranden NV och Västra Delen 
‒ Göteborg cykelobjekt
‒ Linbana Järntorget-Lindholmen-Lundby-Wieselgrensplatsen, utförhandling 

pågår

9
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Aktuella ÅVS:er och utredningar GR

10

Göteborgsregionen

Västra Stambanan (utpekad bristanalys)

Göteborg – Oslo (utpekad bristanalys)

Södra Bohusbanan (utpekad bristanalys)

Metrobuss (utpekad bristanalys)

Varberg - Göteborg (utpekad bristanalys)

Hisingsleden, norra delen

E6 genom centrala Mölndal och Göteborg

E6.21 Västerleden, sträckan Järnbrottsmotet – Röda Stenmotet

E6 Lackarebäcksmotet

Väg 155 

Väg 158 

Väg 535 Landvettervägen
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Tack!

11
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Hållbar stad – öppen för världen

Göteborgs Stads arbete inom 
trygghetsområdet

2021-10-29
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Alla som lever, vistas eller verkar i staden ska ha 
upplevelsen att Göteborg är en trygg och säker 
stad. Alla ska kunna röra sig fritt och ingen ska 
begränsas i sitt vardagsliv eller behöva avstå från 
att besöka en plats på grund av otrygghet till följd 
av rädslan att utsättas för brott. 

Foto: Lo Birgersson
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4Hållbar stad – öppen för världen

Två ingångar och perspektiv 

Trygghetsskapande och 

brottsförebyggande

Motverka organiserad 

brottslighet
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5Hållbar stad – öppen för världen

Trygghetsskapande och brottsförebyggande 
perspektiv

• Ett nytt trygghetsskapande och 

brottsförebyggande program är under 

beredning och som ska omfatta stadens 

samlade arbete inom området.

• En ambitionshöjning och ett förtydligande av 

ansvar för alla bolag och förvaltningar
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6Hållbar stad – öppen för världen

Trygghetsskapande och brottsförebyggande 
samverkan med polisen 

• Central samordning av stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete sker 

via en samordningsgrupp med stadsledningskontoret och ansvariga förvaltnings- och 

bolagsdirektörer i Staden. 

• Central samordning av stadens samverkan med Polismyndigheten sker via en central 

samordningsgrupp som leds av stadsdirektör och polischef. I gruppen ingår även 

lokalpolisområdeschefer, stadsledningskontoret och ansvariga förvaltningsdirektörer.

• Det lokala operativa trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska 

samordnas på stadsområdesnivå av socialförvaltningarna med stadsområdesansvar.

• Göteborgs Stad arbetar sedan år 2010 utifrån

samverkansöverenskommelse/-er med Polismyndigheten

för att öka tryggheten och minska brottsligheten. 

Överenskommelsen är under omarbetning.
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7Hållbar stad – öppen för världen

Myndighetssamverkan

• Staden ingår och leder myndighetssamverkan 

mot organiserad brottslighet. 

Via kunskapscentrum mot organiserad 

brottslighet sker samverkan mellan 13 

myndigheter för att motverka gängkriminalitet, 

organiserad brottslighet, otillåten påverkan och 

våldsbejakande extremism.

• Som grund för kunskapscentrums uppdrag 

finns en avsiktsförklaring. En revidering av 

avsiktsförklaringen är under beredning 

beräknas vara klar i slutet av 2021.
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Hållbar stad – öppen för världen

Uppföljning och 
kunskapsbaserade centrala 

lägesbilder
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9Hållbar stad – öppen för världen

augusti 

• Sociala medier, digitala ytor

• Ekonomi- och 

beslutsperspektivet

• Otillåten påverkan 

• Det aktuella nu-läget

mars

• Arbetet med att motverka 

kriminalitet bland barn/unga 

och vuxna. 

• Rekrytering till 

våldsbejakande extremistiska 

miljöer och organiserad 

brottslighet/kriminella gäng 

• Trygghet i grundskola och 

gymnasium

• Brottsoffer- och anhörig-

perspektivet

• Våldsbejakande extremism

årsrapport

• Otrygga platser (alla 

förvaltningar och bolag)

• Fyra lägesbilder utifrån 

stadsområdets samlade 

trygghetsskapande arbete 

(socialförvaltningarna)

• Platssamverkan och BID

• Det samlade systematiska 

brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet

Uppföljning och kunskapsbaserade centrala 
lägesbilder
Mottagare: kommunstyrelsen och dess trygghetsråd
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Hållbar stad – öppen för världen

Göteborgarnas upplevelser 
av trygghet och otrygghet
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11Hållbar stad – öppen för världen
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Utsatthet för
egendomsbrott mot

hushåll

Oro för att närstående
ska drabbas av brott

Förtroende för polisens
sätt att bedriva sitt arbete

Avstått från någon
aktivitet på grund av oro
för att utsättas för brott

Orons påverkan på
livskvaliteten

Göteborg Stockholm Malmö

Källa: NTU 2019-2020

Otrygghet i nationell jämförelse
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12Hållbar stad – öppen för världen

Viktigaste samhällsfrågorna i Göteborg
”Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast idag i 
Göteborg? Ange högst tre frågor/samhällsproblem.” (%)

Källa: SOM-undersökningen 

i Göteborg 2016-2020
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13Hållbar stad – öppen för världen

Trygghet i bostadsområdet
”Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde” (%)
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Staden Nordost Centrum Sydväst Hisingen

2018 Helt riktigt 2020 Helt riktigt

Källa: SOM-institutet 2021
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14Hållbar stad – öppen för världen

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Bergsjön

Södra Angered

Kortedala

Norra Centrum

Olskroken Bagaregården Redbergslid

Majorna Stigberget Masthugget

Frölunda torg Tofta

Centrala Tynnered

Stora Högsbo

Västra Biskopsgården

Östra Biskopsgården

Backa

Nordost Centrum Sydväst Hisingen

Källa: SOM-institutet 2021

Trygghet i bostadsområdet
”Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde” (%)

Fördjupning 2021: Vad får 

dig att känna dig mer 

trygg i ditt bostadsområde
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15Hållbar stad – öppen för världen

Otrygghet i bostadsområdet

De tre grupper av göteborgare som 

upplever den högsta graden av otrygghet 

i sitt bostadsområde är:

• kvinnor

• de som bor i resurssvaga områden  

• de som hyr sin bostad

Källa: SOM-institutet 2021
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16Hållbar stad – öppen för världen

65

70

75

80

85

90

2020 2021 2020 2021 2020 2021

pojke flicka

Trygghet i skolan

Årskurs 5 Årskurs 9 Årskurs 2 gymnasium

Källa: GR:s skolenkät 2021
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17Hållbar stad – öppen för världen

Trygghet på fritiden
”Vägen till de fritidsaktiviteter jag vill delta i är trygg”

Källa: GR:s skolenkät 2021

Utvecklingsbehov: 

• fråga om vägen till och 

från skolan
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19Hållbar stad – öppen för världen

Orsak till otrygghet

Typ av plats Klockslag 1 2 3 Konsekvens

Grupptillhörigh
et på den som 
uppger 
otrygghet

I eller omkring 
fritidsgård

16.00-
20.00 Platsen har dålig insyn Platsen i fråga är öde

Brottslig verksamhet 
förekommer på platsen

Använder platsen men 
med obehag

Ungdomar

Park
07.00-
16.00

Platsen är dåligt 
underhållen Skadegörelse/klotter Platsen har dålig insyn

Undviker platsen i sitt 
vardagsliv

Barn

Gatumiljö, 
gångtunnel, cykelväg 
etc

20.00-
00.00 Platsen är dåligt upplyst

Platsen är dåligt 
underhållen

Otrygghetsskapande 
samling av personer

Undviker platsen i sitt 
vardagsliv

Tillhörighet som 
omfattas som 
diskriminerings
grund

Samordning av information om platser som 
skapar otrygghet och möjliggör brott
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20Hållbar stad – öppen för världen

Otrygga platser på karta

2021-11-0120
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Hållbar stad – öppen för världen

Otillåten påverkan
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22Hållbar stad – öppen för världen

Otillåten påverkan

”Otillåten påverkan avser försök att påverka tjänstepersoner i

myndighetsutövning och beslutsfattande genom trakasserier, hot, våld,

skadegörelse eller korruption. En händelse betecknas som otillåten

påverkan om den drabbade uppfattar att syftet var att påverka

tjänsteutövningen”.
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23Hållbar stad – öppen för världen

Metodstrategier mot otillåten påverkan

Centralt 

kompetensteam
Utbildning Metodhandbok

Tre metodstrategier

• Nya chefer & skyddsombud

• HR, säkerhetsfunktion, controller

• Specifika grupper
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24Hållbar stad – öppen för världen

Grundutbildningen 

• Vad otillåten påverkan är.

• Händelsescenarier

• Riskidentifiering

• Anmälningsprocessen. 

• Metodhandbok. 
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25Hållbar stad – öppen för världen

Workshops

• Identifiering av situationer, påverkare och 

form av otillåten påverkan.

• Stöd till HR, säkerhetsfunktion och/eller 

controller för det fortsatta arbetet.  
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26Hållbar stad – öppen för världen

• Aggressiva 

• Ideologiska

• Kriminella

• Företag

Frustration & aggression

Uttröttande

Sällan våldsbenägna

Planerande & metodiska

Ej i eget namn utan med ideologin 

Extremister

Skapa så stor vinning som möjligt

Undkomma något

Använder alla påverkansformer

Finns centrala nyckelpersoner

Sällan våldsbenägna
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27Hållbar stad – öppen för världen

Metodhandbok

Före

• Skapa en öppen 
kultur.

• Diskussionsfrågor 

• introduktion & 
utbildning. 

• Riskidentifiering.

• Riskbedömning.

• Rutiner.

Under

• Stödsamtal. 

• Agerande vid 
misstänkta 
försändelser.

• Bombhot eller 
telefonhot.

• Agerande vid 
händelse. 

• Rutiner. 

Efter

• Uppföljningssamtal

• Rutiner

• Kontroller. 
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Hållbar stad – öppen för världen

Parallella samhällsstrukturer
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29Hållbar stad – öppen för världen

Parallella samhällsstrukturer

29

• "Minoritetsgruppers relation till majoritetssamhällets normer, regler och institutioner"

• Brå: Alternativa lösningar i förhållande till samhällsfunktioner

1. En samhällsfunktion används inte (tex. brott anmäls inte till polisen)

2. En alternativ samhällsfunktion används (tex. egen rättsskipning/medling inom gruppen)

3. En samhällsfunktionen motverkas (tex. vittnen hotas)

• Släktbaserade kriminella nätverk

• Socioekonomiskt utsatta områden

• Lyfts fram som ett allvarligt hot i Myndighetsgemensam lägesbild av organiserad brottslighet 2021.

• Brottsförebyggande rådet redovisar regeringsuppdrag i juni 2022.
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30Hållbar stad – öppen för världen

Parallella samhällsstrukturer

Demokratiska

strukturer

Kriminella

strukturer

Antidemokratiska

extremistiska strukturer
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31Hållbar stad – öppen för världen

• Försämrad arbetsmiljö

• Självcensur och tystnadskultur

• Vi bekräftar och stärker de parallella 

samhällsstrukturerna

• Tilliten och förtroendet i samhället minskar

• Ett hot mot det demokratiska systemet

Och i förlängningen?
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Hållbar stad – öppen för världen

Prata om det!
Så gör du om du blir utsatt för försök till påverkan eller hot

Är du osäker? Vet du inte om 

händelsen klassas som 

otillåten påverkan? Prata 

ändå med din chef. Hon eller 

han ansvarar också för att 

göra en eventuell 

polisanmälan. 

Berätta för din 

närmaste chef. Men 

sök även stöd och 

råd hos kollegor. 
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33Hållbar stad – öppen för världen

Öka lokalsamhällets förmåga att stå emot påverkan

Skola

Bostads-
bolag

Fritid
Social-
tjänst

Förskola
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Samverkan kring sund och
osund konkurrens
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35Hållbar stad – öppen för världen

Nätverket Sund konkurrens

• Stadsledningskontoret har i samverkan med 

nämnden för inköp och upphandling och 

Mölndals stad startat upp ett 

stadenövergipande nätverk – Sund 

konkurrens.

• De främsta verktygen mot oseriösa 

verksamheter är kunskap, samverkan och 

erfarenhetsutbyte

• Nätverket har representanter från 

förvaltningar som har erfarenheter av att 

arbeta för att främja seriösa aktörer och 

motverka oseriösa aktörer.

• Nätverksarbetet kommer att ske områdesvis.
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36Hållbar stad – öppen för världen

Samarbetsprojektet Osund konkurrens

Click to add text

GP 31 mars 2020 och 4 februari 2021

• Myndighetsgemensamt samarbetsprojekt 

genom insatser mot oseriös verksamhet

• Syfte: Att stävja otrygghet och osund konkur

rens och försvåra för kriminell verksamhet

• Deltagare
• Myndigheter: Polisen, Kronofogdemyndigheten,

Skatteverket och Arbetsmiljöverket

• Kommunen: Räddningstjänsten, Idrotts-

och föreningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 

Tillståndsenheten och Stadsbyggnadskontoret

• Samordning genom Kunskapscentrum 

mot organiserad brottslighet
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Hållbar stad – öppen för världen

Göteborgs stads 
bedömning av det nya 

lagförslaget om ett utökat 
kommunalt ansvar
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39Hållbar stad – öppen för världen

Stadsledningskontorets bedömning

• En ny lag om kommunernas ansvar för brottförebyggande arbete 
I huvudsak bra förslag – men risk för ansvarsförskjutning från staten till kommunerna. 
Det behövs en tydlig definition och inramning av det brottsförebyggande arbetet.

• Lägesbilder och åtgärdsplaner samt uppföljning 
Bra med kunskapsbaserade lägesbilder och åtgärdsplaner som följs upp kontinuerligt. Det krävs förutsättningar, t.ex. 
statistik från andra myndigheter. 

• Samordningsansvar 
Kommunerna är beroende av andra aktörer, som inte ålagts skyldighet att samverka. 

• Kommunledningens roll
Positivt att kommunstyrelsen ska ansvara för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete. 

• Uppföljning av lagens tillämning och stöd till kommunerna
Bra att Brå i samråd med länsstyrelsen ska följa upp tillämpningen av lagen samt ge strategiskt och operativt 
stöd. 
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40Hållbar stad – öppen för världen

Stadsledningskontorets bedömning

• Särskilt utsatta områden

Bra att en särskild och bred expertgrupp belyser frågan. Stöd och 

metodutveckling behövs omgående. 

• Övriga aktörer

Arbetet kan utvecklas genom att alla offentliga aktörer ges ett lagstadgat ansvar.

Behov av aktivt stöd till civilsamhällets medverkan.

• Möjligheter att lämna en kriminell bana 

Ett särskilt, nationellt avhopparprogram bör införas.

• Utvärdering av reformen

Viktigt att säkerställa om reformen fått avsedd effekt och utvärdera 

ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Ersättningen till kommunerna 

behöver även ses över. 
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41Hållbar stad – öppen för världen

Regional koppling

Brottsligheten är rörlig och inte bunden till kommungränser.

• Stadsledningskontoret bedömer att förslaget om lägesbilder och åtgärdsplaner kommer innebära att 

kommunernas brottsförebyggande arbete blir mer likartat, vilket underlättar samverkan mellan 

kommunerna. En bättre samverkan mellan kommunerna kan i sin tur motverka att kriminella enbart 

flyttar sin verksamhet till nya platser när brottsförebyggande åtgärder sätts in i en kommun.

• Kommunernas samverkan på detta område hade dock kunnat 

underlättas ytterligare genom kommunöverskridande lägesbilder och åtgärdsplaner. Förutsättningarna 

för att ta fram sådana lägesbilder och åtgärdsplaner berörs inte av utredningen och skulle behöva belysas 

för att kommunerna ska kunna förebygga kommunöverskridande brottslighet så effektivt som möjligt

2021-11-0141
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Utvecklingsbehov

• I
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43Hållbar stad – öppen för världen

Exempel på utvecklingsbehov inom det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet  

• Kunskapsbaserat lägesbildsarbete som metod för 
att skapa lokala och centrala lägesbilder av hög 
kvalitet är ett utvecklingsområde för stadens 
förvaltningar och bolag - Gemensam upphandling 
eller utveckling av IT-stöd för lägesbildsarbete

• Aktiv ledning, styrning och uppföljning i alla 
förvaltningar och bolag

• Specialistkompetens inom kontroll och uppföljning 
av aktörer som staden ingår avtal med

• Ökad trygghet i det digitala Göteborg - Ökad 
trygghet i den digitala Göteborgs Regionen

• Kontinuerliga kompetenshöjande insatser

• Kompetensförsörjning av medarbetare och chefer

• Informationsöverföring som inte är sekretessbelagd

• Gemensamma förhållningssätt och arbetssätt
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Kontakt

Avdelning Trygghet och samhälle

Stadsledningskontoret, Göteborg Stad
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Delårsbokslut per augusti 2021

Förbundsstyrelsens sammanträde 21-10-29

Bo Andersson, Ekonomichef GR
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Nyckeltal 2021-08

• Omsättning 252 271 tkr (338 991 tkr, -26%)

• Ändrad hantering av VUX-medlen reducerar omsättningen

• 20 procent av omsättningen utgörs av årsavgifter

• Periodens resultat -5 838 tkr

• Avviker mot periodiserad budget med -1 260 tkr

• Årets investeringar uppgår till 0 tkr

• Antal årsarbetare den 31/8 var 158 (160)

• Antal månadsanställda var 188 (190)

• Frisktalet för GR:s anställda är 95,7 procent (96,3%)

• Prognos helåret beräknas till -4 250, dvs 250 tkr bättre än lagd budget
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Förklaringar till periodens utfall

• Fortsatta anpassningar, omställningar och omallokeringar kopplat till covid-19

• INDRA-utveckling

• Personalskulder och pensioner

• Vakanser och höjd OH väger till viss del upp

• Fortsatt försiktighetsprincip råder

• Anpassningar till budgetramen pågår
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God ekonomisk hushållning per 2021-08
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God ekonomisk hushållning per 2021-08

• Fem av sju mål är uppfyllda, två är det inte (ekonomin, sjukfrånvaron)
• 8/13 indikatorer är helt uppfyllda
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God ekonomisk hushållning per 2021-08

• Fem av sju mål är uppfyllda, två är det inte
• 8/13 indikatorer är uppfyllda
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God ekonomisk hushållning per 2021-08

• Fem av sju mål är uppfyllda, två är det inte
• 8/13 indikatorer är uppfyllda

Med stöd av genomförd analys görs ändå en samlad bedömning att 

GR uppfyllt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning för 

innevarande period 2021. 
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Finns det frågor?
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner 

som har valt att jobba tillsammans. 

Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, 

forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens 

röst i Västsverige, bland mycket annat.

I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens 

en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Utredningen om kommunernas 

brottsförebyggande ansvar 

(Ju 2019:14)

1
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• beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna 

som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet,

• föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det 

brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka 

verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar,

• lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett 

effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det 

brottsförebyggande arbetet.

Vårt uppdrag – i korthet

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar 2
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Kommuner mot brott 

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar 3
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• Brottsförebyggande arbete kan betyda många 

olika saker

• Behovet av reformen 

- ökad effektivitet

• Förutsättningarna för reformen

- det ser olika ut

• En reform för hållbar utveckling

- helhetsperspektiv

Utgångspunkter

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar 4
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• Vilka krav som ställs på kommunerna anges i en 

särskild lag – lag om kommuners ansvar för 

brottsförebyggande arbete

• I kraft 1 januari 2023

• Inga förslag till ändringar i annan lagstiftning

En ny lag 

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar 5
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• Lägesbild
o kartläggning

o analys

o övrig information

• Åtgärdsplan

• Uppföljning
o vartannat år

• Samordningsansvar
o samverkansöverenskommelser

o strategiskt råd

• Samordningsfunktion

• Kommunledningen

Närmare om lagens innehåll

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar 6
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• Bidrag till brottsförebyggande åtgärder

• Brå och länsstyrelserna ger stöd att uppfylla 

lagens krav – anpassat efter kommunernas 

behov

• ”Task force” undersöker behoven i kommuner 

med särskilt utsatta områden

Stöd till kommunerna 

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar 7
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• Brottsförebyggande arbete – en vinstaffär!

• Kommunerna ersätts för skyldigheter enligt lagen 

genom en höjning av anslaget för kommunal-

ekonomisk utjämning 

• Brå och länsstyrelserna tillförs resurser för 

särskilda uppdrag

Några ekonomiska konsekvenser

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar 8
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TACK!
Ann-Sofie Hermansson, särskild utredare

Anne Gulati, huvudsekreterare

Maria Sertcanli, utredningssekreterare

Daniel Lindvall, utredningssekreterare

Josefin Gibson, bitr. sekreterare

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar 9
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1

Utveckling sedan 1995

1995 2000 2005 2010 2015 2020

Ökad 
efterfrågan 
narkotika

Teknisk 
utveckling & 
digitalisering

Misslyckad 
integration

Globalisering

Småföretagar
-lättnader

O
m

fa
tt

n
in

g

Hotaktörernas handlingsutrymme Polisens handlingsutrymme

Ökande 
migration Institutionaliseringen av den 

organiserade brottsligheten01
02
03
04
05 Flytande och gränslös 

brottsamverkan

En narkotikamarknad i 

industriskala

Anonymiseringen

Digitala plattformar & -verktyg

Befolkningsökning

Polarisering och extremism

Parallellsamhällen och utsatta områden

Skolresultat

Invånare 1995

Sverige 8.800.000

Världen 5.700.000.000

Sveriges andel 1,5 promille

Invånare 2020

Sverige 10.400.000

Världen 7.800.000.000

Sveriges andel 1,3 promille

Poliser i Sverige 1995 17.800

2 poliser per 1.000 inv
Poliser i Sverige 2020 20.900

2 poliser per 1.000 inv

Terrorism

Tyskland 3 poliser per 1.000 inv

Frankrike 3,2 poliser per 1.000 inv

Spanien 3,6 poliser per 1.000 inv
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26 August 2021
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26 August 2021
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4
26 August 2021
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Partilles trygghetsarbete

29 oktober 2021
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Allas lika värde   Professionalitet   Framåtanda

Förvaltningens

aktiviteter

Nämndens 

mål

Kommunfullmäktiges 

målområden

Mitt i det goda livetVision

Strategi 2035

Följ 

upp och 

utvärdera

Bo i & uppleva

Partille

Lära & verka 

i Partille

Hållbarhet 

i Partille

Fokusområden

Hållbar 

kompetensförsörjning

Ekonomi i balans

Delaktighet och integration

Klimatsmart 

samhällsutveckling

Fokusområden
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Hur arbetar vi?
Vad ligger till 

grund?

Tillsammans 

för ett Hållbart 

Partille!
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HÅLLBAR

KOMMUN

Vad ligger till 

grund?
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Tillsammans för ett

Hållbart Partille
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Hur arbetar vi?
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Björndammens mötesplats

Skulltorps mötesplats

Områdesteam
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Målbild Partille centrum 



33 Rapporter från ledamöter med regionala och /eller bolagsuppdrag - 2021-550 Rapporter : Presentation Partille 2021-10-29

Trygghetsskapande insatser 

• Trygghetsundersökning

• Samverkansforum

• Åtgärder i den fysiska miljön

• Kamerabevakning

• Medborgarlöfte
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Partilles trygghetsarbete

29 oktober 2021
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Vad ligger till 
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för ett Hållbart 
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HÅLLBAR

KOMMUN

Vad ligger till 

grund?
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Tillsammans för ett

Hållbart Partille
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Hur arbetar vi?
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Björndammens mötesplats

Skulltorps mötesplats

Områdesteam
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Målbild Partille centrum 
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Trygghetsskapande insatser 

• Trygghetsundersökning

• Samverkansforum

• Åtgärder i den fysiska miljön

• Kamerabevakning

• Medborgarlöfte
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Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad
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KapitelrubrikVilka är vi
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KapitelrubrikNäringslivsgruppen 

• Näringslivsgruppens uppdrag inom Göteborg & Co är att vara en 
plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner 
och akademi i arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs 
konkurrens- och attraktionskraft. 

• Vi ska stimulera långsiktig kompetensförsörjning och inkludering för 
att bidra till en attraktiv, levande och hållbar storstadsregion.

• Projekt och satsningar inom kunskap, näringsliv, evenemang och 
kultur är ett medel i det arbetet.
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Tillbakablick
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Tre röda trådar
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Exempel på projekt

Arabisk artist 

Kulturkalaset

Alfons 
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Geely Sweden

Stefan Lundin, Head of Public Relations
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Kort om mig

• Head of PR & Communications Geely Holdings i Sverige.

• Arbetat för och med Geely i olika former senaste 6 åren.

• Bakgrund på VCC, SKF, Göteborgs Hamn, Cevt, Framfab

• Medlem i Näringslivsgruppen sedan 2020. 
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Brief intro to Geely Holding Group
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”Göteborg är Geelys andra hemstad”

• Regionen är tveklöst den plats utanför Kina vi har flest investeringar i. Volvo Cars, Polestar, Lynk
& Co, Cevt, Lindholmen-campuset Uni3, investeringar i AB Volvo med mera.

• Göteborg är viktigt för oss, och det är viktigt att Göteborg är en trygg, säker och attraktiv plats.

• Från Geelys sida är vi därför engagerade som samhällsmedborgare och vill ta ett aktivt 
samhällsansvar. Därför är vi med i Näringslivsgruppen, därför deltar vi i olika iniativ i staden och 
närområdet. Alltid med respekt för våra etablerade bolag, och med respekt för de forum och 
processer som vi har att verka genom.
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Trygghetsrådet

• Som representant för Näringslivsgruppen i Trygghetsrådet är jag representant för omkring 20 av 
de största arbetsgivarna i regionen(inte för Geely.)

• Min ansats är; vad kan vi göra tillsammans? Hur kan vi företag stötta samhället på bästa sätt? 
Och vad kan samhället/politiken göra för att bjuda in oss?
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Tack.
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Trygg i Kungälv 

Säkerhetssamordnare 

Michael Wallin

Utvecklingsledare folkhälsa

Johan Sjöholm 
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Social översiktsplan 

- 2013 2015 2016 2019

2021

Samlat arbete social hållbarhet kopplat till Agenda 2030  

Program social hållbarhet Socioekonomi –

utanförskapets pris 
Sociala investering 

Bakgrund
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Samlat arbete social hållbarhet 

Program social hållbarhet

2020-2027 

Social översiktsplan

2020-2027

Äldreplan

2020-2027
Funktionshinderplan 

2020-2027

Trygg i Kungälv 

2020-2027
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Plan Trygg i Kungälv

• Motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat 
våld.

• Insatser mot narkotika och missbruk. 

• Främja det brottsförebyggande arbetet. 

• Åtgärder mot organiserad brottslighet och maktutövning 
i lokalsamhället.

• Motverka våldsbejakande extremism.
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Anmälda brott per 100 000 invånare
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Samhällskontrakt 

• Tillsammans 

• Samverkan 

• Mod

• Inkludera
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Samhällskontrakt 2021

- Näringsliv

- Civilsamhälle

- Arbetsförmedling och Försäkringskassa 

- Hälso- och sjukvård/region

- Polis 

- Räddningstjänst

- Akademi 

- Kommun

• Totalt 90 stycken 
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Första steget – öppet möte 

• Vi måste göra mera!

• Delaktighet

• Upplägg: 

- Ansvar  

- Trygghet och otrygghet

- Medias roll

- Konkreta förslag 



33 Rapporter från ledamöter med regionala och /eller bolagsuppdrag - 2021-550 Rapporter : Presentation Kungälv 2021-10-29

Andra steget - återkoppling 

• 13 förslag: 

- Förvalta förtroende 

- ” Verkstad”

- Fortsatt arbetsgång 
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Summering 
• Positiv anda 

• Gemensamt ägande 

• Vi är på bollen 

• Kraften i att mötas

• Det lilla blir det stora 

Blir sedd av ledning 
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Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet

Regionutvecklingsnämnden, Kungälvs kommun och Mölndals Stad har avsatt 2,4 

mkr för:

• Utforma och testa en modell som ger politik och ledning bättre möjlighet att följa 

och styra mot mål.

• Utforma och testa en modell för att stödja, följa upp och utvärdera insatser som 

genomförs inom det sociala området.

Projekttid: september 2020 till september 2023



33 Rapporter från ledamöter med regionala och /eller bolagsuppdrag - 2021-550 Rapporter : Presentation Kungälv 2021-10-29

Tack

Läs mer här 

https://www.kungalv.se/kommun--politik/kvalite-och-uppfoljning/social-oversiktplan/samhallskontraktet/

Kontakt 

Michael Wallin 

Telefon: 0303-23 96 96 

E-post: michael.wallin@kungalv.se

Johan Sjöholm

Telefon: 0303-23 90 87

E-post: johan.sjoholm@kungalv.se
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Gryning Vård AB
2021-10-29 
Information till förbundsstyrelsen 
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Klargörande frågor
till kommunerna
inför strategiska

vägval i ägarkretsen

November 
2020

September
2021

Ägarstyrning under året

Juli
2021

Mars 
2021

Dialog mellan
ordf samt
ägarombuden
i ägarkretsen.

Ordinarie 
ägarsamråd

Dialog mellan
ordf samt
ägarombuden
i ägarkretsen.

Juni
2021

Ordinarie 
ägarsamråd

Ordinarie 
ägarsamråd
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Nästa steg

Ägarrepresentanterna ges i uppdrag att 
genomföra en översyn av bolagsordning, 
ägardirektiv, konsortialavtal och 
styrelsesammansättning inför 
kommande mandatperiod, i syfte att 
säkra att bolagets ändamål stämmer 
överens med kommunernas behov och 
att minska den ekonomiska risken för 
ägarkonstellationen över tid.

Förbundsstyrelsen hålls informerade om 
det pågående och fortsatta arbetet.
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Välkomna till 
strategidag med 
GR:s förbundsstyrelse!
Tema: Trygghet i ett socialt perspektiv

29 oktober 2021
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Dagens program
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Samverkan i GR
Hur kan vi samverka i det brottsförebyggande arbetet, ur ett 

regionalt perspektiv, för att öka tryggheten i vår storstadsregion?
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Tema: Trygghet

• Inledning

• Kungälvs trygghetsarbete

• Näringslivets perspektiv på 

trygghetsfrågorna

• Reflektion runt borden

10.15 Kaffe

• Partilles trygghetsarbete

• Trygghet i Göteborgsregionen

• Reflektion runt borden

12.00 Lunch

13.00 Kommunernas ansvar för det 

brottsförebyggande arbetet

• Reflektion runt borden

• Så samverkar vi kring 

brottsförebyggande arbete:

Göteborgs Stad

15.00 Återkoppling från bordssamtalen 

åtföljt av kaffe

15.30 Styrelsemöte ev gruppmöten

Ca 16.00 Dagen avslutas. AW.
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Reflektionsfrågor - exempel

Vad är det ni hört så här långt? 

Vilka regionala aspekter på trygghetsfrågorna kan ni 

belysa utifrån de här presentationerna?
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Samverkan i GR
Samverkan i det brottsförebyggande arbetet, ur ett regionalt 

perspektiv, för att öka tryggheten i vår storstadsregion.

Återkoppling från borden utifrån dagens samtal.

Nästa steg?
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Kungälvstrion         

 

 
Kommunstyrelsen 2020-10-19 
 
Förslag till bildande av styrgrupp för stadsutvecklingsarbetet med en kort och 
långsiktig plan för Gamla Nya Kungälv.  
  

1. Kommunstyrelsen förslås välja en politisk styrgrupp för 

stadsutvecklingsarbetet för Gamla Nya Kungälv. Styrgruppen skall bestå 

av kommunstyrelsens presidium och Samhällsbyggnadsutskottet 

presidium, sammankallande är samhällsbyggnadsrådet.  

2. Styrgruppens uppdrag är att vägleda, föra dialog och arbeta för en 

visionär men hållbar helhetsutveckling av området från posttorget 

tillfabrikerna 4 mfl.   

3. Antagen budget är styrande och gäller som ram för arbetet, helheten går 

före delar och alla beslut skall fattas i de normala politiska strukturerna 

/delegationsordning.  

4. I uppdraget ingår att säkerställa en kortsiktig plan, mellan olika 

intressenter, politiska strukturer och förvaltning, allt byggt på att 

stadsutvecklingsarbetet genomsyras av en ökad delaktighet och dialog där 

barn, unga, vuxna, äldre, fastighetsägare, företag och föreningar ges 

möjlighet till inflytande.  

5. Styrgruppen skall också arbeta med en långsiktig plan, ett 10-20- årigt 

perspektiv med kontakt till Göteborg, här skall beredningen för Samhälle 

och Utveckling engageras.  

6. Styrgruppens uppdrag skall prövas politiskt årligen. Rapportering ska ske 

löpande till kommunstyrelsen.  

  
 
Kommunstyrelsens ordförande Samhällsbyggnadsråd 
Miguel Odhner   Ove Wiktorsson 
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