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Ersättare Linda Åshamre (S)  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen 
fastställs 

  Information  

4  Redovisning av delegationsbeslut 

Klockan: 09:00-09:30 

Redovisningen 
godkänns 

5  Kommundirektörens rapport 

 Lägesrapport Arena 
 Lägesrapport med anledning av kriget i 

Ukraina 
Föredragande: Haleh Lindqvist 
Klockan 09:30-10:15 

Informationen 
antecknas 

6  Månadsrapportering 

Föredragande: Pia Jakobsson och Ann-Charlott 
Backström 

Klockan 10:15-10:30 

Informationen 
antecknas 

  Paus 10:30-10:40  

  Ärenden till kommunfullmäktige  

7 KS2022/0273-1 
 

Årsbokslut och koncernbokslut 2021 

Klockan:10:40-12:00 

Föredragande: Haleh Lindqvist, Pia Jakobsson, 
Håkan Hambeson, Bettina Öster, Hans Larsson-
Ljungblad, Lars Pettersson 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

  Lunch 12:00-13:00  
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8 KS2022/0496-1 Årsbokslut 2021 - investerings-och 
driftprogram 

Klockan: 13:00-13:45 

Föredragande: Åsa Berglie 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

  Ärenden till kommunstyrelsen  

9 KS2021/1047-44 Samråd Detaljplan för Rollsbo 1:32 m.fl. 
"Arenaområdet vid Yttern" 

Klockan: 13:45-14:00 

Föredragande: Anders Holm 

Beslut 

10 KS2021/1438-3 Revidering av riktlinjer för bisyssla 

Klockan: 14:00-14:15 

Föredragande: Ann-Charlott Backström 

Beslut 

11 KS2022/0037-1 Jämställdhetsintegrering – uppföljning  

Klockan: 14:15-14:30 

Föredragande: Ann-Charlott Backström 

Beslut 

  Paus 14:30-14:45  

12 KS2021/1814-1 IT-strategi 

Klockan: 14:45-15:00 

Föredragande: Erik Lennerstedt 

Beslut 

  Ärenden till kommunfullmäktige  

13 KS2021/1546-1 Inrättande av intern rapporteringskanal, 
revidering kommunstyrelsens reglemente 

Klockan: 15:00-15:15 

Föredragande: Mats Mikulic 

Beslut 
Förslag till 
kommunfullmäktige 

  Ärenden som stannar i kommunstyrelsen  

14 KS2022/0332-2 Informationssäkerhetsrapport 2021 

Klockan: 15:15-15:30 

Föredragande: Elias Örjefelt 

Beslut 
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15 KS2022/0116-2 Svar på remiss samverkansavtal Digitala 
hjälpmedel 

Beslut 

16 KS2022/0237-1 Riktlinje grafisk profil Beslut 

17 KS2022/0517-1 Delegering av beslutanderätt avseende svar på 
remisser 

Beslut 

  Ärenden till kommunfullmäktige  

18 KS2021/1576-8 Rapportering av ej verkställda beslut 2021, 
kvartal 4 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

19 KS2022/0453-1 Godkännande av bolagsordningar för Bokabs 
dotter- och dotterdotterbolag 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

20 KS2022/0499-1 Budget för firande av nationaldagen och 50-
årsjubileum för Kungälvs kommun 2022 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

  Ärenden som stannar i kommunstyrelsen  

21 KS2022/0104-2 Remiss – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 

Beslut 

22 KS2022/0256-1 Patientsäkerhetsberättelse - Elevhälsans 
medicinska insats 2021 

Beslut 

23 KS2022/0259-1 Uppsägning av hyresavtal för Klöverbackens 
skola och flytt av verksamheten till Olseröds 
skola till följd av sjunkande elevantal i området 

Beslut 

24 KS2022/0277-1 Namn på förskola i Tjuvkil Beslut 

25 KS2022/0331-1 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs 
kommun 

Beslut 

26 KS2022/0048-1 Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd Beslut 

27  Information gällande beredningsskrivelse - 
Kommunens lokalförsörjning 

Föredragande: Anders Holmensköld (M) 1e vice 
ordförande samt Finans- och personalråd               

Informationen 
antecknas 
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28  Politisk dialog Trafikplan - behov av 
revidering/aktualisering 

Föredragande: Ove Wiktorsson (C) 
Samhällsbyggnadsråd 

Information/Beslut 

  Övrigt  

29  Rapporter från ledamöter med regionala 
och/eller bolagsuppdrag 

- Medlemssamråd Samordningsförbundet Älv 
& Kust 

- Informationsmöte Krisledningsnämnden 

- Årsmöte Enat Bohuslän 

- GR -Förbundsstyrelse 

- Styrgruppen Statens Fastighetsverk, 
Utvecklingsplan Bohus Fästning 

- Rapport från sjukhus i väst 

Antecknas 

30  Information – inkomna skrivelser till 
kommunstyrelsen 

Antecknas 
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Delegationsbeslut mars kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2022-03-23 
 
 
 

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 
53/22 KS2021/1168-2 Delegationsbeslut: Utökat föreningsbidrag PRO 

Ytterby 
54/22 KS2021/1649-7 Yttrande Riksarkivets remiss av FormatE (RA-KS 

2021/00018) 
55/22 KS2018/0163-5 Avtal. Överenskommelse om upphörande av 

nyttjanderätt på Marstrand 6:7 
56/22 KS-VR2021/0396-2 Delegeringsbeslut - beviljas 
57/22 KS2022/0157-2 Delegationsbeslut: Stöd till pensionärsförening, SPF 

Seniorerna Romelanda, 2022 
58/22 KS2022/0154-2 Delegationsbeslut stöd till pensionärsförening 2022: 

Aktiva seniorer 
59/22 KS2022/0156-2 Delegationsbeslut, stöd till pensionärsförening 2022: 

PRO Hermansby 
60/22 KS2022/0155-2 Delegationsbeslut, stöd till pensionärsföreningar 

2022: PRO Kungälv 
61/22 KS2022/0153-2 Delegationsbeslut, stöd till pensionärsförening 2022: 

RPG i Kungälv 
62/22 KS2022/0152-2 Delegationsbeslut, stöd till pensionärsförening 2022: 

SPF Seniorerna Kongahälla 
63/22 KS2022/0165-2 Delegationsbeslut, ansökan om stöd för 

pensionärsförening 2022: SPF Seniorerna Kareby 
64/22 KS2022/0164-2 Delegationsbeslut, stöd till pensionärsförening 2022: 

PRO Ytterby 
65/22 KS2022/0163-2 Delegationsbeslut, stöd till pensionärsförening 2022: 

SPF Seniorerna Kärna 
66/22 KS2022/0178-2 Delegationsbeslut, stöd till pensionärsförening 2022: 

SPF Seniorerna Solberga Hålta 
67/22 KS2022/0215-2 Delegationsbeslut, stöd till pensionärsförening 2022: 

Marstrands pensionärsförening 
68/22 KS2022/0265-2 Delegationsbeslut, Aktiva Länken 
69/22 KS2022/0002-3 Vintervägsgränd, parkering avgift.pdf 
70/22 KS2022/0002-4 Strandgatan parkering avgift.pdf 
71/22 KS2022/0002-5 Östra gatan, parkering avgift.pdf 
72/22 KS2022/0285-1 Uppsägning av avtal om lägenhetsarrende inom 

Halltorp 1:64 
73/22 KS2020/1678-14 Överenskommelse om fastighetsbestämning 

berörande gränsen mellan Marstrand 44:1 och 44:2, 
beslutet fattat med stöd av kommunstyrelsens 
delegeringsordning punkt D9 

74/22 KS2022/0280-2 Delegationsbeslut, sociala föreningsbidrag 2022: 
SRF Kungälv - Stenungsund - Orust - Tjörn 

75/22 KS-VR2022/0057-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Inspelning, Torget 
2, 
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Mariebergsliden, Västra gatan 27-45, 60-86, 78, 
Fontinskolans skolgård. Fontinvägen 12-29, 
Kungälv 

76/22 KS-VR2022/0048-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Kaffeförsäljning 
frånmopedvagn. Fontin Motionscentral, 
Kompisplatsen, Kungälv 

77/22 KS2022/0188-2 Delegationsbeslut, sociala föreningsbidrag 2022: 
DHB Västra 

78/22 KS2022/0186-2 Delegationsbeslut, sociala föreningsbidrag 2022: 
Hjärt- och lungsjukas förening 

79/22 KS2022/0271-2 Delegationsbeslut, sociala föreningsbidrag 2022: 
Kungälv Ale diabetesförening 

80/22 KS2022/0189-2 Delegationsbeslut, sociala föreningsbidrag 2022: 
Epilepsi i Bohuslän 

81/22 KS2022/0190-2 Delegationsbeslut, sociala föreningsbidrag 2022: 
Neuroförbundet Göteborg 

82/22 KS2022/0192-2 Delegationsbeslut, sociala föreningsbidrag 2022: 
Anhörigföreningen Handen 

83/22 KS2022/0276-2 Delegationsbeslut, sociala föreningsbidrag 2022: 
Anhörigföreningen för närstående till alkohol och 
drogberoende 

84/22 KS2022/0027-2 Guntorp 1:4, jordbruksarrende; sidoarrende 
85/22 KS2022/0028-3 Guntorp 1:4, jordbruksarrende; sidoarrende 
86/22 KS2022/0275-2 Delegationsbeslut, sociala föreningsbidrag 2022: 

Rädda barnen, Kungälv 
87/22 KS-VR2022/0066-2 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot 

att mogendans arrangeras inne på Kvarnkullen 
under 2022. 

88/22 KS2022/0089-2 Begäran om yttrande, cruising i Kungälv,  
 

89/22 KS-VR2022/0051-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering 
OLearysKongahälla, Älvbacken 1 Kungälv 

90/22 KS-VR2022/0067-2 Upplåtelse av allmän platsmark - byggbelamring, 
Utmarksvägen, Kungälv 

91/22 KS2021/0846-6 Markupplåtelseavtal VA Tjuvkil 1:7 nytt 
92/22 KS-VR2022/0073-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering 

Bröderna Arvidsons Fisk AB, Kyrkogatan 25 
Marstrand Kungälv 

93/22 KS-VR2022/0060-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Uppställning av 
kontorsbod, Stationsgatan 1 Ytterby 

94/22 KS-VR2022/0072-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Foodtruck, 
Nytorget Kungälv 

95/22 KS2019/0487-28 Överenskommelse om fastighetsbestämning 
Ulvegärde 2:1 mfl 

96/22 KS2022/0242-1 Delegationsbeslut januari 2022 för färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Färdtjänst 45 beviljade, 0 delavslag 
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och 0 avslag. Riksfärdtjänst 3 beviljade, 0 delavslag 
och 0 avslag. Resa i annan kommun 0 beviljade, 
dagvårdsresor 1 beviljad, arbetsresor 0 beviljad. 

97/22 KS2022/0242-2 Delegationsbeslut januari 2022 för 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Förare 5 
beviljade, medpassagerare 1 beviljad och 3 avslag. 

98/22 KS2020/1890-12 Markupplåtelseavtal tillägg VA Ödsmål 1:5 
99/22 KS2022/0041-5 Tilldelningsbeslut – Upphandling drift av 

utesimbadet 
100/22 KS-VR2022/0093-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering på 

kajen, Hamngatan 7 Marstrand Kungälv 
101/22 KS-VR2022/0092-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering 

Lasse- Majas Krog, Hamngatan 31 Marstrand 
Kungälv 

102/22 KS-VR2022/0094-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Toreby 1:14 

103/22 KS-VR2022/0086-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Guntorp 1:36 

104/22 KS2021/1126-19 Beställningsskrivelse ändring – Utredning 
markavvattningsföretag  

105/22 KS-VR2022/0097-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering 
Trattoria Il Trullo AB, Gamla Torget 4 Kungälv 

106/22 KS-VR2022/0099-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Container, 
Kongahälla Center Älvebacken 1 Kungälv 

107/22 KS2021/2198-2 Kråkerön 3:1, bekräftelse av överlåtelse av 
bostadsarrende genom arvskifte 

 



5 Kommundirektörens rapport -   :

Denna behandling '5 Kommundirektörens rapport' har inget tjänsteutlåtande.



6 Månadsrapportering -   :

Denna behandling '6 Månadsrapportering' har inget tjänsteutlåtande.
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Tjänsteskrivelse

EKONOMI
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
Pia Jakobsson 

3/16/2022

Årsbokslut och koncernbokslut 2021 (Dnr KS2022/0273-1)
Sammanfattning
Årets resultat för kommunen och dess bolag ska fastställas i samband med att 
årsredovisningar för det gångna året lämnas. Årets resultat för kommunen är 450 Mkr.

De finansiella målen är uppfyllda och verksamhetens resultat visar god måluppfyllelse mot 
bakgrund att världen levt i en pandemi under två år som påverkat kommunens möjligheter 
till att genomföra all verksamhet.

Kommunstyrelsen godkänner att verksamheten i de helägda bolagen har 2021 varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kungälvs kommun 2021, 
särredovisning för VA-verksamheten samt verksamhetsberättelsen för Intern Kontroll

Kommunfullmäktige godkänner koncernredovisningen 2021 för koncern Kungälvs energi 
AV, Bohusläns kommunala exploaterings AB (BOKAB) samt det vilande bolaget Bagahus 
AB, Bohus räddningstjänstförbund samt stiftelsen Kungälvsbostäder och att ombuden får i 
uppdrag att rösta för att respektive balans- och resultaträkning fastställs och utdelning till 
ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag.

Juridisk bedömning 
Bokslutet och årsredovisningen är framtagen enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597) och rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. I 
de fall kommunen avviker från dessa är det tydligt noterat i noter och texter

Förvaltningens bedömning
Kommunen och dess bolag ska årligen upprätta årsbokslut. Det görs också en sammanställd 
redovisning för kommunen och dess bolag. I den kommunala koncernen innefattas utöver 
Kungälvs kommun, även de kommunala bolagen Kongahälla AB, Kungälv Energi AB, 
Bohusläns kommunala Exploateringsbolag AB (BOKAB), Stiftelsen Kungälvsbostäder, det 
vilande bolaget Bagahus AB samt Bohus räddningstjänstförbund. 
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En redovisning av det gångna året görs i Kungälvs kommuns årsredovisning för 2021. 
Sektorernas verksamhetsberättelser och verksamhetsberättelse för intern kontroll finns 
tillgängliga på kommunens hemsida och i kommunstyrelsens diarium.

VA-verksamhet
Enligt lagen om allmäna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas från annan 
verksamhet. Denna särredovisning ingår som en egen del i Kungälvs kommuns 
årsredovisning 2021.

Kommunens bolag och kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen 
Kommunallagen stadgar att kommunstyrelsen årligen ska pröva om verksamheten i 
kommunens bolag föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen har tagit del av bolagens egenkontroll genom årsredovisningar, 
revisionsberättelser samt bolagens styrelsers försäkran. Utifrån informationen i dessa 
handlingar samt den uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av 
rapporter, tertialuppföljningar och bolagsdialoger är det förvaltningens bedömning att 
verksamheten under 2021 varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor: 
Årsredovisningen för koncernen Kungälv Energi AB, Bohusläns Kommunala Exploaterings 
AB, stiftelsen Kungälvsbostäder, det vilande bolaget Bagahus AB, Bohus 
räddningstjänstförbund samt Kungälvs kommuns årsredovisning 2021. Kungälv och Agenda 
2030 – utvärdering 2021 samt uppföljning 2021 Program Program Social Hållbarhet – ökat 
innanförskap går med som bilagor till årsredovisningen. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål är utgångspunkten för kommunstyrelsen resultatmål 
och därmed för hela årsredovisningen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Som en bilaga till årsredovisningen redovisas en rapport ”Kungälv och Agenda 2030 – en 
utvärdering”. Utöver den och det som återfinns i årsredovisningen har ingen ytterligare 
bedömning i relation till Agenda 2030 gjorts.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
I dokumenten Rambudget för Kungälvs kommun 2021-2024 och budgetdirektivet 
Kungälvstrion 2021-2022 presenteras ramar, strategiska mål, resultatmål, budgetdirektiv till 
förvaltningen och beredningsarbetet. I Förvaltningens verksamhetsplan 2021 redovisar 
förvaltningen hur man tänker genomföra uppdragen man fått i kommunstyrelsens 
budgetdirektiv. Uppföljningen i årsredovisningen utgår från dessa dokument. 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Årsbokslut och koncernbokslut 2021

3(4)

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
I årsredovisningens följs medborgar- och brukarperspektiv upp genom strategiska 
förutsättningar och mål. Bedömningarna redovisas i årsredovisning 2021.
. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

I årsredovisningen följs medarbetarperspektivet upp i ett särskilt avsnitt.

Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen av verksamheten redovisas i årsredovisning 2021. Årets 
resultat är +450 Mkr, vilket motsvarar 15% av skatter och statsbidrag. Balanskravsresultatet 
är 419,2 Mkr. Soliditeten har ökat från 17;4% till 23,5% och kommunen har självfinansierat 
årets investeringar. Övriga kommentarer och uppföljningar redovisas i Årsredovisning 2021 
som finns med som bilaga.

Förslag till kommunstyrelsen

Verksamheten i de helägda bolagen, koncernen Kungälvs Energi AB, Bohusläns 
Kommunala Exploateringsbolag AB (Bokab) har 2021 varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Förslag till kommunfullmäktige
              

1. Årsredovisningen för 2021 för Kungälvs kommun godkänns
2. Särredovisningen för VA-verksamheten godkänns
3. Verksamhetsberättelsen för Intern Kontroll godkänns
4. Sammanställd redovisning för den kommunala koncernen bestående av AB 

Kongahälla, Kungälv Energi AB, Bohusläns kommunala exploaterings AB. Det 
vilande bolaget Bagahus AB, Bohus räddningstjänstförbund samt stiftelsen 
Kungälvsbostäder godkänns.

5. Ombuden vid bolagens ordinarie bolagsstämmor får i uppdrag att föreslå och 
rösta för att respektive balans- och resultaträkning fastställs och att utdelning 
till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: Christina Gunnesby, Håkan Hambeson, 
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För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten, Förvaltningsledningen
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1 Verksamhetsöversikt 

Sektorn ska utifrån bland annat läroplanerna, skollagen och bibliotekslagen verka för att ge 
barn, elever och studerande lust att lära i perspektivet "ett livslångt lärande". Uppdraget är att 
ge bildning, kunskap och färdigheter. 

De olika verksamheterna i sektorn under 2021 var kultur och bibliotek, förskoleverksamhet 
(förskola och pedagogisk omsorg), fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen inklusive yrkesutbildningar. 

Sektorns styrs främst av nationella lagar och förordningar, främst bibliotekslagen, skollagen, 
läroplaner och barnkonventionen. 
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2 Verksamhetsidé 

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

 Vi har som grundidé att de människor som har valt att arbeta hos oss ständigt ska 
reflektera över sitt ansvar och roll för att uppnå ” alla ska lyckas”. 

 Vår vision innehåller också en förväntan på medarbetarna att vara ansvarstagande och 
kreativa. 

 Konkret innebär det att alla har ett uttalat ansvar för att bidra till att skapa en 
utvecklande lärmiljö som möjliggör att alla kan lyckas. 

 Det innebär också en förväntan att alla anstränger sig för att skaffa sig relevant 
information i syfte att utveckla verksamheten till en utvecklande lärmiljö för alla barn 
och elever. 

 Inställningen hos våra medarbetare ska därför präglas av ett aktivt förhållningssätt där 
initiativ till förbättringar är en naturlig del av jobbet. 

 Sektorn måste därför präglas av öppenhet och en stark tilltro till medarbetarnas 
kompetens och förmåga. 
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3 Sammanfattning 

Sammanfattning, Bedömning av sektorns mål för 2021 efter 12 månader. 

För målbedömning används en 6-gradig skala. Skalan bygger på tre färger med två steg inom 
varje färg. 

Kommunfullmäktiges (KF) 
Strategiska mål 

  Sektormål 

Strategiska förutsättningar 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

 6 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  Åtgärder för budget i balans 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

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

Att ge goda förutsättningar 
för livslångt lärande 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

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

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl 
förberedda att börja grundskolan 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och 
Sveriges lägsta arbetslöshet 

En trygg omsorg med 
valmöjligheter genom livet 

 
  

Att ge möjligheter till en 
aktiv fritid för alla åldrar 

 
  

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

 3 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

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

Att medborgare och 
näringsliv ska känna ökat 
förtroende för kommunen 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  9. Förbättrat näringslivsklimat 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

10. Kortare handläggningstider med bibehållen 
rättsäkerhet 

En ökad samordning mellan 
infrastruktur och byggnation 
i hela kommunen 

 
  

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

 
  

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

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

 
14. 100% av alla ungdomar inom 
uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete 
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4 Volymer 

Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på 
helår. 

Volymtalet får grönt  om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult  om avvikelse är 2 till 
5 procent. Rött  vid mer än 5 procent avvikelse. 

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

Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 

4.1 Förskola och pedagogisk omsorg 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Kommunal 
förskola, antal 
helårsplatser 

2 011 2 084  

 

Kommunal 
pedagogisk 
omsorg, antal 
barn 

173 200  

 

Fristående 
förskola, antal 
barn 

510 500  

 

De kommunala förskolorna har tillfälligt öppnat upp fler platser succesivt under våren för att 
möta behovet, men återgått till det ordinarie antalet platser i höst (snitt 18 barn per avdelning). 
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Det totala antalet helårsplatser har därmed inte behövt utökas i den takt som prognostiserats. 

En fristående förskola, Kunskapsförskolan, har öppnat i augusti i Kareby vilket bidragit till att 
antalet kommunala förskoleplatser inte behövt utökas under hösten. 

Antalet barn i kommunal pedagogisk omsorg i form av familjedaghem har minskat jämfört 
med prognos och tidigare år. 

4.2 Förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Kommunal 
grundskoleklass 
årskurs F-9, 
Antal elever 

5 315 5 360  

 

Kommunal 
grundsärskola, 
antal elever 

45 43  

 

Kommunala 
fritidshem, antal 
barn 

2 306 2 511  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Fristående 
grundskola 
årskurs F-9, 
antal elever 

687 706  

 

Fristående 
fritidshem, antal 
barn 

244 266  

 

Antalet elever inom grundskolan ökar enligt plan, dock i något lägre takt. Det är även en 
ökning av antalet elever inom den kommunala grundsärskolan. 

Däremot minskar andelen elever inom fritidshem, främst i årskurs 4-6. Detta kan vara en 
tillfällig effekt av pandemin eller så är det en trend som kommer hålla i sig. 

Antalet elever på fristående grundskolor och fritidshem ligger kvar på samma nivå som 
tidigare år. 

4.3 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Kommunal 
gymnasieskola 
(Mimers hus), 
antal elever 

1 587 1 705  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Kommunal 
gymnasiesärskol
a 
(Trekungagymna
siet), antal elever 

86 90  

 

Annan 
kommunal 
gymnasieskola, 
antal elever 

235 275  

 

Fristående 
gymnasieskola, 
antal elever 

386 380  

 

Ökningen av elever enligt kommunens befolkningsprognos i gymnasieåldern, 16-18 år, ingår i 
sin helhet i antal elever på Mimers hus, plan helår 2021. Dock ökar antalet elever totalt sett 
inte i samma takt som i befolkningsprognosen. I gymnasieåldern sker det löpande 
förändringar då eleverna gör nya val av utbildning och gymnasieskola. 

Antalet elever i den kommunala gymnasiesärskolan minskar jämfört med tidigare år. 

Det är färre elever folkbokförda i Kungälv som valt annan kommunal gymnasieskola jämfört 
med föregående år (2021: 273 elever), medans ökningen av antalet elever som valt fristående 
gymnasieskola har ökat marginellt. 
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4.4 Vuxenutbildning 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal studerande 
inom sfi, 
gymnasial, 
yrkes- och 
grundläggande 
vuxenutbildning -
 folkbokförda i 
Kungälvs 
kommun 

1 189 1 200  

 

Antal studerande 
inom sfi, 
gymnasial, 
yrkes- och 
grundläggande 
vuxenutbildning -
 folkbokförda i 
annan kommun 

176 150  

 

Antal studerande 
inom sfi, 
gymnasial, 
yrkes- och 
grundläggande 
vuxenutbildning i 
annan kommun -
 folkbokförda i 
Kungälvs 
kommun 

294 200  

 

Antal studerande inom sfi, gymnasial, yrkes- och grundläggande vuxenutbildning -
 folkbokförda i Kungälvs kommun följer plan. Differensen är endast 11 personer. Övriga 
volymtal inom vuxenutbildningen ligger över planen för helår. 
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4.5 Bibliotek och kulturskola 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal utlån totalt 230 841 280 000  

 

Antal utlån barn 123 840 140 000  

 

Antal deltagare 
kulturskolan 

23 520 25 000  

 

Siffrorna behöver ses i relation till restriktionerna som präglade året. Möjligheten att 
genomföra evenemang har varit begränsad och kommunens bibliotek har också påverkats 
gällande öppettider och service. 

4.6 Kommentar till utfall 
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5 Nyckeltal 
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6 Måluppföljning 

Läsanvisning till målbedömningen av sektorns mål 

Målen bedöms i tre steg med nedanstående rubriker: 

1. Kommentera utfall - Här redovisas de resultat som är relevanta för målet. 

- Indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet. (Dessa synliggörs i tabell i slutet av 
målbedömningen) 

- Resultat från underliggande sektorers arbete med målet på sektornivå 

- Andra väsentliga utfall eller händelser som bedöms påverka målet 

2. Analys - Ett resonemang förs om vad resultaten beror på och vad det innebär. Analysen 
förklarar vilken målbedömning som görs. För målbedömning används en 6-gradig skala. 
Skalan bygger på tre färger med två steg inom varje färg. 

3. Så går vi vidare - beskriver konsekvenser av målbedömning samt hur arbetet med målet 
går vidare. 

Färgmarkering av mål och indikatorer 

Målens färgmarkering bygger på en subjektiv bedömning enligt läsanvisningen ovan. 

  6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

  5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

  4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

  3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

  2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

  1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

  

Indikatorernas färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I 
normalfallet visar indikator grönt  om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet. Gult 

 om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och rött  om avvikelsen är mer än 
15 procent från målvärdet. 

Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis intervall om ett utfall över 
målvärdet inte kan anses vara positivt. 

6.1 Strategiska förutsättningar 

6.1.1 1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Våra arbeten är meningsfulla och viktiga och gör skillnad i människors vardag och 
framtidsmöjligheter. 
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Sektorns arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och arbetsbelastning är viktiga nycklar 
för att bibehålla och utveckla resultatutveckling samt attraktivitet och kompetensförsörjning. 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall  

Sjukfrånvaron minskar i jämförelse med 2020. Covid-19 ökade sjukfrånvaron i början av 
pandemin men därefter har inte sjukfrånvaron varit lika hög. Antalet sökande per 
utannonserad tjänst som förskollärare är högre än tidigare år. För grundskolelärare är det i 
nivå med tidigare år. Det genomsnittliga antalet sökande per tjänst för gymnasielärare är 
högre än målvärdet. Andelen lärare med legitimation och behörighet i minst ett 
undervisningsämne har ökat i Kungälv och ligger på en nivå högre än genomsnittet inom 
"liknande kommuner". 

En ny huvudöverenskommelse har tagits fram som ersätter HÖK18. I den nya 
överenskommelsen betonas arbetsgivarens ansvar att ta fram en konkret handlingsplan för 
överenskommelsens samtliga områden 31 mars 2022. Arbetet med att ta fram planen för 
HÖK21 har påbörjats och kräver en bred samverkan inom kommunen i både förvaltning och 
politik. 

Analys 

Skolans arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider, kompetensutveckling och 
arbetsbelastning är viktiga nycklar för att förbättra skolans resultatutveckling, läraryrkets 
attraktivitet och för att underlätta kompetensförsörjningen. Dessa områden hör starkt ihop. 

Så här går vi vidare 

Sektorn kommer ha ett fortsatt fokus på "friskfaktorer" dvs vad är det som gör den friska 
arbetsplatsen. 

Under 2022 fortsätter sektorn att genomföra dialoger mellan verksamhetschef och rektorer om 
den friska arbetsplatsen. 

Samtliga verksamheter har en plan för det fortsatta arbetet med HÖK 21 och en attraktiv 
arbetsplats som bygger på den övergripande överenskommelsen som tas fram tillsammans 
med fackliga parter senast 31 mars 2022. 

Se över möjligheterna att följa upp effekterna av de huvudsakliga områden som HÖK 
21(överenskommelsen) innehåller i Stratsys. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Sjukfrånvaro (%) av 
ordinarie arbetstid 
personal inom 
förskola/skola 

7,5%  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Söktryck tjänster -
 förskollärare 

32,8  

 

Söktryck tjänster -
 grundskollärare 

15  

 

Söktryck tjänster -
 gymnasielärare 

15,1  

 

Andel 
tillsvidareanställda 
grundskolelärare 
som slutat i 
kommunen utöver 
pensionsavgångar 

3%  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Andel 
tillsvidareanställda 
förskollärare som 
slutat i kommunen 
utöver 
pensionsavgångar 

2,9% 5,7%  

 

Andel 
tillsvidareanställda 
gymnasielärare 
som slutat i 
kommunen utöver 
personalavgångar 

4,5%  

 

Andel (%) 
tjänstgörande 
lärare 
(heltidstjänster) i 
kommunala 
grundskolan med 
lärarlegitimation 
och behörighet i 
minst ett ämne som 
läraren undervisar i. 

80,1% 68,5%  

 

Andel (%) lärare 
(helårstjänster) på 
gymnasieskolan, 
exkl. yrkeslärare), 
med 
lärarlegitimation 
och behörighet i 
minst ett ämne som 
läraren undervisar i. 

91,9% 86%  

 

 

Aktivitet Status 

Huvudöverenskommelse 21 (HÖK21) 
 

Pågående 

Sunt arbetsliv med fokus på friskfaktorer  
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Aktivitet Status 

Pågående 

Tillitsbaserad ledning och styrning 
 

Pågående 

6.1.2 Åtgärder för budget i balans 

Målet kommer från 

Sektor 

Tolkning 

De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans 

 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall  

Sektors åtgärder för budget i balans har genomförts enligt plan och prognosen är att 
effektiviseringarna kommer att få den effekt som planerats. 

Analys 

Åtgärder för budget i balans på helheten har nått planerad effekt. . 

Så här går vi vidare 

Sektorns arbete med månadsuppföljning på samtliga nivåer fortsätter. Handlingsplaner 
upprättas vid behov. 

 

Aktivitet Status 

Effektiviseringar inom sektorgemensamt administration  Avslutad 

Effektivisering inom förskola anpassad till ökningstakt  Avslutad 

Effektivisering inom grundskola anpassad till ökningstakt  Avslutad 

Effektivisering inom gymnasiet och vux anpassad till ökningstakt  Avslutad 

Effektivisering inom kultur verksamhet anpassad till ökningstakt  Avslutad 

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

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

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. 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 
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Kommentar av utfall  

Kostnad per barn i förskola har sjunkit i Kungälv kalenderår 2020 jämfört med föregående år. 
Samtidigt har kostnaderna för "liknande kommuner" ökat något. Det betyder att det stora 
kostnadsgap mellan Kungälv och liknande kommuner, som funnits flera år tillbaka och som 
föregående år nådde sin kulmen, minskat något. Kungälv lägger i genomsnitt runt 8000 kr 
mer per barn i förskolan i jämförelse med liknande kommuner. 

Kostnad per elev i grundskolan har i Kungälv ökat i förhållande till föregående år. Kalenderår 
2020 ligger Kungälv kostnadsmässigt tydligt under "liknande kommuner" med runt 11 000 kr 
mindre per elev. Kostnad per elev på gymnasieskolan i Kungälv har minskat varje år sedan 
2017, skillnaden mot "liknande kommuner" är stor, där genomsnittet för liknande kommuner 
är runt 25 000 kr mer per elev. 

Kostnad per meritpoäng har minskat i år i jämförelse med föregående år. Kostnaden per elev 
ökade något samtidigt ökade meritvärdet också. I jämförelse med liknande kommuner ligger 
Kungälv på en lägre kostnad per meritpoäng. Med andra ord får Kungälv ut högre resultat 
utifrån investerad krona. 

Kostnad (kr) per andel (%) med examensbevis inom 3 år har ökat i förhållande till föregående 
år. I jämförelse med liknande kommuner ligger Kungälv på en lägre kostnad per andel 
examen inom 3 år. 

Analys 

Arbetet med att kartlägga kopplingen mellan resurs och studieresultat och jämföra resultatet 
med liknande kommuner samt hur vi kan styra mer med resursfördelningsmodellen fortsätter. 
Utifrån ekonomiska förutsättningar håller verksamheten god kvalitet. 

Så här går vi vidare 

Fortsätta arbetet med att kartlägga kopplingen mellan resurs och studieresultat och hur vi kan 
styra mer med resursfördelningsmodellen. En ny modell för strukturresurs för 
socioekonomiska faktorer tas fram i syfte att öka träffsäkerheten. 

Elevernas studieresultat och elevernas hälsa och trygghet kommer följas upp kontinuerligt för 
att eventuellt initiera åtgärder. Nytt är att kvalitetsdialogerna som genomförts under hösten 
blir en ny dimension i uppföljningen. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Kostnad kommunal 
förskola, kr/inskrivet 
barn 

164 46
3 

156 70
5 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Kostnad för 
kommunal 
grundskola åk 1-9, 
kr/elev 

108 22
9 

119 33
5 

 

 

Kostnad för 
kommunal 
gymnasieskola, 
kr/elev 

107 31
3 

131 49
1 

 

 

Kostnad per 
meritvärdespoäng 

469,5  

 

Kostnad per andel 
(%) med 
examensbevis inom 
3 år 
(genomströmning 
på 3 år) 

1 714  

 

Målvärde angavs inte för 2021 gällande kostnad för meritvärdespoäng samt kostnad per andel (%) med examensbevis. 

Aktivitet Status 

Tillitsbaserad ledning och styrning 
 

Pågående 

Vertikala dialoger  Avslutad 
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6.2 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 

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

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

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 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall  

Att säkerställa att alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö är ett 
ständigt pågående arbete på varje förskola och skola. 

I förskolans vårdnadshavarenkät anger 97 procent att förskolan är en trygg plats för deras 
barn. Grundskolans elevenkätresultat för 2021 visar att årets siffror ser bättre ut än föregående 
år. Gymnasieskolans enkätresultat för 2021 visar att det inte har skett några större 
förändringar utan siffrorna är ungefär de samma som föregående år. 

Analys 

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för sin 
utbildning. Satsningar som kooperativt lärande och ledarskap i klassrummet har gett lärare 
och annan personal metoder och arbetssätt som har bidragit till en ökad delaktighet och 
studiero på grundskolorna. 

Skolan samarbetar också med andra aktörer i kommunen kring trygghet och studiero, till 
exempel Trygga ungdomsmiljöer (TUM) för årskurs 7-9. Ett gemensamt arbete med sektor 
Samhälle och utveckling bedrivs också för att öka likvärdigheten för skolornas inne- och 
utomhusmiljö. 

I skolornas trygghetsteam följs elevernas upplevelser av trygghet upp flera gånger per läsår. 
Skolornas egna enkäter är ett komplement till enkäter som genomförs regionalt och nationellt. 

Indikatorerna som valts för målet är ett urval av frågorna från Skolinspektionens och 
Göteborgsregionens elevenkäter utifrån målet ”Alla barn och elever vistas i en trygg och säker 
pedagogisk miljö”. Målvärdena för dessa indikatorer har uppnåtts och det är dessa resultat 
som sektorn utgått från i bedömningen av målet. 

Om man ser kommunens resultat i relation till andra kommuner behöver dock Kungälv arbeta 
vidare på ett antal områden. Resultatet i årskurs 5 är bra även i jämförelse med andra 
kommuner, men det finns förbättringsområden framför allt för årskurs 9 och till viss del för 
gymnasieskolan 

Så här går vi vidare 

 Satsningar som kooperativt lärande och ledarskap i klassrummet fortsätter. 
 Tryggheten och säkerheten i skolan kommer att följas upp på ett tydligare vis genom 

en ny struktur för skolan och förskolans systematiska kvalitetsarbete. 
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 Fortsatt dialog med Trygga Ungdomsmiljöer för att utveckla samverkan. 
 TMR (träning för medveten närvaro) går från projektform till ordinarie verksamhet. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

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

97% 93%  

 

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

92% 95%  

 

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

89% 89%  

 

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

87% 81%  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Elevenkät GY2: 
"Jag känner mig 
trygg i skolan" 

86% 89%  

 

Upplevd trygghet 
på KultLab, andel 
(%) positiva svar 

93% 91%  

 

 

Aktivitet Status 

TMR (träning för medveten närvaro) metod för minskad stress och ökad trygghet hos elever  Avslutad 

6.2.2 Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att 
börja grundskolan 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

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. 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall  

Enligt vårdnadshavarenkäten har andelen positiva svar sjunkit med några procentandelar 
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jämfört med föregående år. 

Analys 

Vårdnadshavarenkäten som genomförs årligen av Göteborgsregionen (GR) besvaras av 
samtliga vårdnadshavare som har barn i förskola och pedagogisk omsorg inom regionen 
oavsett huvudman. Enligt enkätresultaten är vårdnadshavare i Kungälv mer nöjda med sina 
barns förskola/pedagogisk omsorg jämfört med GR. 

Förskolan arbetar med att utveckla barnets förmågor från det de börjar i verksamheten tills 
dess de avslutar för att börja i förskoleklass. Ett av pedagogernas största uppdrag är att 
bemöta alla barn så de känner sig trygga och har tillit till sin egen förmåga. Förskolan 
kvalitetssäkrar bland annat miljöerna för att säkerställa att barnen får med sig alla förmågor 
och man erbjuder olika saker för att träna förmågorna utifrån ålder och mognad. 

Såväl svenska som internationella studier pekar på att en förskola av hög kvalitet lägger 
grunden för framtida lärande och bidrar till högre resultat i skolan och senare i livet (Förskola 
för alla barn SOU2020:67). 

Så här går vi vidare 

Fortsatt dialog i rektorernas ledningsgrupp om kvalitativa bedömningar kring barnens 
förmågor. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

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

73% 79%  

 

Skattning av 
barnets 
självständighet och 
tillit till sin egen 
förmåga 

  Inga tillgängliga data 

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

4,4  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

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

78% 81%  

 

Andel (%) positiva 
svar i 
vårdnadshavarenkä
ten: Förskolan 
stimulerar barnens 
samspel i grupp 

85% 88%  

 

6.2.3 Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges 
lägsta arbetslöshet 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

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. 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall  

Kungälv har liksom riket en ökad arbetslöshet som beror på pandemin. Dock har Kungälv en 
markant lägre arbetslöshet än riket och ligger på femte plats inom Västra Götalandsregionen. 

Inom vuxenutbildningen har andelen godkända kursbetyg inom grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning varit i stort sett den samma som föregående år. 

2020 studerade 932 elever inom vuxenutbildningen och motsvarande siffra för 2021 är 1189 
elever. Antalet elever inom vuxenutbildningen, söktrycket och även efterfrågan på 
distansstudier har såldes ökat totalt under året. Orsaker till det ökade söktrycket är ökad 
arbetslöshet samt hårdare konkurrens på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen har också ett 
utökat uppdrag att arbeta med de elever som inte kunnat fullfölja sina studier i 
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gymnasieskolan i samband med pandemin.. 

Vuxenutbildningen har under året fortsatt att utöka antalet platser inom yrkesutbildningar, 
exempelvis antalet lärlingsplatser i samarbete med Mimers hus. Genom samverkan inom GR 
har kommuninvånarna fortsatt tillgång till ett stort utbud av yrkesutbildning, till exempel 
barnskötare med språkstöd, elbilstekniker samt utbildningar inom trädgård och anläggning. 

Under året har samarbetet fördjupats mellan vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten 
(AME) samt Enheten för Migration och Integration (EMI). Inom projektet SIA (Studier 
Introduktion Arbete) samverkan man kring personer som är i etablering/förlängd introduktion 
och som berörs av insatser från dessa enheter. Vuxenutbildningen har också tillsammans med 
ToS genomfört kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen genom 
Äldreomsorgslyftet. 

Inom den lokala överenskommelsen (LÖK) har samarbetet mellan vuxenutbildningen, AME, 
EMI och Arbetsförmedlingen formaliserats under året. Parterna träffas regelbundet med 
Arbetsförmedlingen som sammankallande. Styrgruppen består av sektor- och 
verksamhetschefer från respektive verksamhet. Vuxenutbildningen och AME planerar även 
för att ingå i ett samverkansavtal inom Delegation för Unga och nyanlända till Arbete (DUA). 

Analys 

Kungälvs kommuns vuxenutbildning fyller en allt viktigare roll i att bidra till livslångt lärande 
och minskad arbetslöshet i kommunen. Samarbetet mellan vuxenutbildningen, AME och EMI 
har stärkts under året, vilket gör en god grund att stå på inför att dessa verksamheter från och 
med 2022 samlas i det nya verksamhetsområdet Kompetenscentrum. 

Vuxenutbildningen anpassar sitt arbetssätt och utvecklar nya sätt att möta behoven hos de 
elever som kommer till utbildningen. Det finns dock behov av att ytterligare förbättra 
vuxenutbildningens arbete med att snabbt kunna ställa om för att möta förändringar på 
arbetsmarknaden. Samarbetet inom GR kring yrkesutbildning är en viktig del i detta, i takt 
med att yrkesutbildning får en allt större roll inom vuxenutbildningen. 

Så här går vi vidare 

 Fortsätta utveckla samarbetet inom GR för att bättre möta olika målgruppers behov av 
yrkesutbildning. 

 En omorganisation genomförs i samband med årsskiftet 2021/2022 där 
vuxenutbildningen samlas tillsammans med EMI samt AME i Kompetenscentrum som 
en del av sektor Bildning och lärande. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Andelen godkända 
kursbetyg av 
slutförda kurser -
 grundläggande och 
gymnasial 
kommunal 
vuxenutbildning 

87,3% 90%  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

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

18%  

 

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

  

 

På grund av mätfel kan det inte anges något utfall på indikatorn Grund- gymnasial och SFI, i 
sysselsättning före och efter studier, procentuell (%) skillnad. 

Aktivitet Status 

Höja kvalitén i uppföljning och utvärdering. 
 

Pågående 

Utbildning enligt utbildningsplikten för nyanlända med låg utbildning  Avslutad 

Utveckla det kollegiala samarbetet genom medarbetarbesök (klassrumsbesök) och 
dialoggrupper samt ytterligare integrering mellan SFI och övrig verksamhet  Avslutad 

Utvecklat samarbete mellan BoL och ToS för samordnade insatser för en högre måluppfyllelse 
 

Pågående 

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

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

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 
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Tolkning 

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

 3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Kommentar av utfall  

Under perioden har kulturens öppethållande varit fortsatt begränsat och samtliga bibliotek var 
helt stängda i kommunen fram till den 24 januari. Därefter har enbart stadsbiblioteket i 
Mimers kulturhus haft öppet med begränsade öppettider. Filialbiblioteken har enbart haft 
utlåning till några skolor; Diserödsskolan, Kärna skola, Marstrands skola och Ytterbyskolan. 
Utfallet av antal utlån av media totalt och media till barn är lägre än beräknat. Marstrands 
bibliotek har varit  stängt på grund av lokalanpassningar under perioder. 

Under större delen av höstterminen har de olika enheterna kunnat återstarta på allvar och 
erbjuda många aktiviteter och fullt öppna och tillgängliga mötesplatser. Kungälvs första 
Kulturnatt den 13:e november lockade många besökare. Bibliotekens utlåning och 
besökssiffror har under hösten återhämtat sig något men har långt kvar till normala nivåer. 

Samtliga planerade aktiviteter såsom öppen och lättillgänglig kulturverksamhet och 
utveckling av kulturskolans kurser har under våren inte kunnat genomföras på grund av 
pandemins begränsningar. Det som har genomförts är digital verksamhet under skolloven som 
exempelvis "bygg din egen hemsida" och skrivarkurs samt planerad utomhusverksamhet. 
Skaparateljén delade ut 150 pysselpåsar under sport- och påsklovet vilket var mycket 
uppskattat. Kulturskolan har ställt om till mer digital undervisning periodvis. Under 
sommaren genomfördes lägerverksamhet och verksamheten kom igång mer som vanligt med 
ett hundratal deltagare. 

Under hösten har verksamheten kunnat starta igång igen men på grund av rekommendationer 
gällande avstånd har Kulturskolan inte kunnat haft full beläggning på kurserna 

Analys 

För bibliotek och allmänkulturs del finns det goda förhoppningar att en verklig vändning 
kommer när planerade aktiviteter kan genomföras utan begränsningar och med kontinuitet. 
Det blir en extra utmaning att utöver att försöka nå nya användare även återknyta kontakter 
som tunnats ut under pandemin. Det kan gälla såväl individer som föreningar, näringsliv och 
andra lokala aktörer. 

Begränsningen av bibliotekens öppettider är den troliga förklaringen till minskningen av det 
totala antal utlån av media och media till barn. Januari brukar vara den månad på året som 
biblioteken har flest utlån av media både till vuxna och barn. 

Kulturen och kulturskolan har anpassat några av sina aktiviteter till rådande omständigheter 
och har varit kreativa att finna nya lösningar för att nå ut till allmänheten med mer kultur och 
att anpassa undervisningen för kulturskolans elever. Trots kreativa lösningar och idéer leder 
inte aktiviteterna till att fler barn och unga kan delta i ett rikt och varierat kulturliv. 

De fortsatt rådande omständigheterna som följer pandemins utveckling har en fortsatt negativ 
effekt av kulturlivet i Kungälv och målet är därmed svårbedömt. 

Så här går vi vidare 

Kulturens verksamheter arbetar med att ta tillvara på de lösningar och kreativa idéer som 
kommit fram under året ex. genom digitala lösningar. Vi behöver återknyta kontakter och 
behålla de som vi har i dagsläget. Gäller både besökare, elever och alla samarbetspartners. 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Antal 
deltagartillfällen på 
kulturskola 

23 520  

 

Antal 
kulturevenemang 

127 495  

 

Antal utlån av 
media till barn och 
unga på biblioteken 

123 84
0 

145 00
0 

 

 

Antal utlån media 
totalt 

230 84
1 

295 00
0 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Upplevd trygghet 
på KultLab, andel 
(%) positiva svar 

93% 91%  

 

 

Aktivitet Status 

Satsning på öppen och lättillgänglig kulturverksamhet på Mimers Kulturhus. 

 
Pågående 
med 
avvikelse 

Utveckling av kulturskolans kurser för att fler barn och unga ska kunna ta del av ett rikt 
kulturliv. 

 
Pågående 
med 
avvikelse 

6.4 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende 
för kommunen 

6.4.1 9. Förbättrat näringslivsklimat 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall  

Skolas möjlighet till samverkan med näringslivet, exempelvis genom praktikperioder, har 
under året fortsatt varit kraftigt begränsat på grund av Covid. Sektorn har tillsammans med 
trygghet och stöd beställt en genomlysning från Göteborgsregionen (GR) vad gäller arbetet 
med skola-arbetsliv samt andra delar av förvaltningens arbete som rör ungdomars 
arbetslivskontakter. Nulägesanalysen syftar till att belysa kommunens praktiksamordning 
samt arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar där skolornas 
samverkan med arbetslivet är en del av detta område. Syftet med utredningen, eller 
genomlysningen, är att synliggöra vad som görs och vad som inte görs. Praodatabas, och 
användningen av detta kommer att ingå i samverkansprojektet med GR. Dock ska sägas att 
detta innebär att utvidga användningen av dagens praodatabas som redan existerar. 

Under Kungälvsmässan mötte gymnasiet och vuxenutbildningen näringslivet och andra 
besökare i kommunens monter under torsdag, fredag och lördag. Ung Företagsamhet hade en 
egen monter där flertalet UF-företag fick möjligheter att visa upp sin verksamhet och sälja 
sina produkter. 
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Analys 

Den totala bilden av Kungälvs kommuns arbete med kompetensförsörjning genom samverkan 
med arbetslivet och elevernas studie- och yrkesvägledning är att områden för utveckling i hög 
grad har identifierats och påbörjats. Här kan kartläggningen i mångt och mycket stärka redan 
identifierade utvecklingsområden. 

Sektorn deltar aktivt i det arbete som sker inom ramen för Samhällskontraktet och det nätverk 
som skapats med näringslivet. Utifrån kontraktets upparbetade relationer med näringslivet har 
olika förebyggande konkreta insatser kunnat initierats som exempelvis Trivselvärdar, men 
även stöd vid rekryteringar av praktikplatser. Andra exempel på aktivt arbete är att sektorn 
arbetar aktivt med att ta emot språkpraktikanter och feriearbetare. 

Gymnasiet bidrar till bra näringslivsklimat genom att bjuda in branschen till branschråd där 
det pågår samarbete och dialog kring utbildningen. Samarbetet kring APL (arbetsplatsförlagt 
lärande) platserna bidrar också till goda relationer med näringslivet i Kungälv. 

Så här går vi vidare 

Utifrån utredning "Kompetensförsörjning genom kommunens samverkan med arbetslivet - En 
nulägesanalys" ska ligga till grund för aktiviteter under 2022. Sektorn kommer arbeta vidare 
med att tydliggöra ansvar och roller i arbetet med studie- och yrkesvägledning samt utveckla 
rutiner för att att fånga upp behov av studie- och yrkesvägledning. 

Aktivitet Status 

Ungdomsföretag  Avslutad 

Kartläggning av näringslivskontakter  Avslutad 

6.4.2 10. Kortare handläggningstider med bibehållen rättsäkerhet 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

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

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall  

Plats i förskolan erbjuds inom 4 månader. Plats erbjuds i kommunen, vi har ett överskott på 
platser i vissa kommundelar och ett underskott på platser i andra kommundelar, vilket 
resulterar i att det inte alltid kan erbjudas plats där barnen bor. Behovet av fler platser är störst 
i västra Kungälv. 

Analys 

Målet bedöms vara uppfyllt då handläggningstider och regelverk inom administrationen följs. 

Så här går vi vidare 

Nybyggnation av förskolor pågår i Ytterby och Tjuvkil. 

  

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

4 månaders 
garantin 

100% 100%  

 

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

6.5.1 14. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret 
erbjuds utbildning eller arbete 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

100% av alla ungdomar under 20 år som inte har fullföljda studier ska erbjudas utbildning 
eller arbete. 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall  

Andel ungdomar som är registrerade inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är 118 
personer i november 2021. Nyregistrerade ungdomar kontaktas och erbjuds insats inom två 
veckor med ett telefonsamtal, sms och sist med brev. Under året har 100 procent av 
ungdomarna i KAA blivit kontaktade för att erbjudas åtgärder inom två veckor från 
registrering. I november var andelen ungdomar varaktig sysselsättning inom KAA 89,8 
procent (106 personer), medan 10,2 procent (12 personer) antingen saknade sysselsättning 
eller inte svarat på erbjudande om insats. 

Insatser som erbjudits inom KAA har bland annat varit: 

 studievägledande samtal 
 stöd i ansökan till utbildningar (gymnasieskola, folkhögskola, vuxenutbildning m.m.) 
 stöd i kontakt med andra myndigheter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

socialtjänsten, vården m.fl. 
 samordnade insatser med andra aktörer (AME, Utförandeenheten, TUM, 

Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, Vuxenpsykiatrin, 
Funktionshinderenheten, EMI m.fl.) 

 FAR (Fysisk Aktivitet på Recept) i samverkan med Närhälsan i Kungälv. 
 SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) i samarbete med Arbetsförmedlingen och 
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Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. 

Ökat fokus inom KAA har under pandemin legat på utbildning, bland annat på grund av 
svårigheter att ordna praktikplatser i samband med att företag genomfört permitteringar. En 
viktig del i arbetet med utbildning har varit att vuxenutbildningen tagit emot ungdomar yngre 
än 20 år, vilket kräver särskilda skäl enligt skollagens bestämmelser. Samarbetet mellan KAA 
och vuxenutbildning kring denna typ av ungdomar kan utvecklas ytterligare i framtiden. 

Analys 

KAA är en uppsökande och motiverande verksamhet för ungdomar mellan 16 och 20 år som 
är utan varaktig sysselsättning. Kommunen har under året bedrivit ett kvalitativt arbete inom 
KAA, där man lyckats nå samtliga inskrivna ungdomar i KAA. Fortsatt arbete behöver ske för 
att med de ungdomar som tackar nej till insats trots en etablerad kontakt med KAA.. 

Så här går vi vidare 

 Utveckla samarbetet mellan KAA och elevhälsoteamet på Mimers hus gymnasium i 
syfte att fånga upp fler elever som är i behov av åtgärder och på det viset undvika 
avhopp från gymnasieutbildningen. 

 Utveckla samarbetet mellan KAA och vuxenutbildningen för att bättre identifiera 
ungdomar som är aktuella för vuxenutbildning. 

 Se över formerna för samarbete inom det nya verksamhetsområdet 
Kompetenscentrum. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Andel (%) av 
ungdomarna inom 
uppföljningsansvar
et som varit i 
kontakt med 
handläggare. 

100%  

 

 

Aktivitet Status 

Upprättande av handlingsplan  Avslutad 
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7 Ekonomi 

7.1 Hela sektorn (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 

Intäkter 242 310 229 284 13 026 

Personalkostnader -865 078 -875 698 10 620 

Övriga kostnader -610 941 -600 694 -10 247 

Summa kostnad -1 476 020 -1 476 392 372 

Summa nettokostnad -1 233 710 -1 247 108 13 398 

7.2 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 

Sektorgemensamt -104 471 -106 530 2 059 

Förskola och pedagogisk omsorg -334 694 -339 442 4 748 

Grundskola och fritidshem åk F-6 -437 188 -436 379 -809 

Grundskola åk 7-9 -121 588 -125 255 3 667 

Gymnasiet och vuxenutbildning -195 923 -198 062 2 139 

Kultur -39 846 -41 440 1 594 

Nettokostnad -1 233 710 -1 247 108 13 398 

7.3 Kommentar till utfall 

  
Budgetavvikelse 
Bokslut 2021 

varav volym varav verksamhet 

Sektorgemensamt 2 058 0 2 058 

Förskola och pedagogisk 
omsorg 

4 749 1 410 3 339 

Grundskola och 
fritidshem åk F-6 

-809 -3 010 2 201 

Grundskola åk 7-9 3 667 0 3 667 

Gymnasiet och 
vuxenutbildningen 

2 139 -740 2 879 

Kultur 1 594 0 1 594 

Summa 13 398 -2 340 15 738 

 
Kommentarer till verksamhetens  budgetavvikelse +15,7 Mkr 

Bildning och lärande har genomfört åtgärder motsvarande effektiviseringar på 14,5 Mkr enligt 
förvaltningens verksamhetsplan för att ha en budget i balans vid årets slut. Några enheter 
inom grundskola och gymnasiet har genomfört omställningsarbeten under året. 

Sektorn har fått ett statsbidrag på 6 Mkr från Skolverket, "Skolmiljarden", som syftar till att 
öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin. Utöver personalkostnader för extra insatser har verksamheten även haft andra 
kostnader, exempelvis utökad lokalvård för att minska smittspridningen. De ekonomiska 
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effekterna på grund av Covid-19 ryms inom tilldelat statsbidrag. 

Verksamhetsområde Sektorgemensamt redovisar ett budgetöverskott på 2,0 Mkr. Samtliga 
enheter inom elevhälsa, flerspråk och administration har en positiv budgetavvikelse. 
Stödenheten har fått externa projektmedel för att finansiera en central Särskild 
Undervisningsgrupp och ett närvaroteam. 

Förskolans budgetavvikelse är +3,3 Mkr. Under våren har antal barn per avdelning tillfälligt 
utökats för att kunna tillgodose lagkravet gällande erbjudande om plats. Det finns ett stort 
behov av förskoleplatser och i vissa geografiska områden, till exempel Ytterby och Kärna, är 
antalet platser färre än efterfrågan. Rektorerna har under våren varit restriktiva vid tillsättning 
av vikarier samt vakanta tjänster. Under hösten har det varit svårt att rekrytera behörig 
personal till tidsbegränsade anställningar. 

Grundskola och fritidshem har en total budgetavvikelse på +5,9 Mkr. Höstterminen har ett 
ökat antal elever främst i förskoleklass och högstadiet. Andelen elever som är inskrivna på 
fritidshem har minskat under senaste året vilket är en av orsakerna till omställningsarbetet 
inom grundskolan. Detta innebär att även intäkter för fritidshemsplaceringar blir lägre än 
beräknat. Det är svårt att veta om elevminskningen på fritidshemmen är en trend eller en 
tillfällig effekt av pandemin. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning redovisar ett överskott på +2,9 Mkr. Gymnasiet Mimers 
hus har under året jobbat med en handlingsplan på 2 Mkr och gjort stora omställningar för att 
nå en budget i balans. På grund av låga elevtal startades under hösten varken någon första 
årskurs för Restaurang- och livsmedel, Estetiska eller Vård- och omsorgsprogrammet. 
Gymnasiesärskolan Trekunga hade under hösten färre elever än planerat och fick därför göra 
ett snabbt omställningsarbete för att minska kostnaderna. Vuxenutbildningen har  ett överskott 
som främst beror på en lägre kostnad än budgeterat för samverkansavtalet kring vuxnas 
lärande i Göteborgsregionen (återbäring 33- kronan). Tack vare statsbidraget ”Skolmiljarden” 
har enheten utbildat fler elever än planerat. Vuxenutbildningen har också bedrivit 
undervisning av personal inom vård och omsorg, ”äldreomsorgslyftet”. 

Kulturen redovisar ett överskott på 1,6 Mkr. Detta beror främst på vakanta tjänster. På grund 
av färre evenemang under året har kostnaderna varit lägre vilket också bidragit till 
överskottet. Kulturskolan har på grund av Covid-19 anpassat antalet elever till lokalerna för 
att kunna hålla fysisk distans till varandra, vilket gjort att grupperna inte kunnat fyllas. 

Utöver verksamhetens budgetavvikelse tillkommer en negativ avvikelse som avser volymer 
på 2,3 Mkr. Med volym avses skolmåltider, interkommunala (kostnader och intäkter för barn 
och elever i och från annan kommun) och ersättning till fristående verksamheter. 

Konsultkostnaderna 2021 uppgick till 1,2 Mkr vilket till största delen är kostnader i samband 
med föreställningar och evenemang inom kulturen och projektet Skapande skola. Kostnaderna 
är på samma nivå som 2020 på grund av fortsatt påverkan av pandemin. 

  

7.4 Åtgärder för budget i balans 

7.4.1 Åtgärder för budget i balans 

Aktivitet 
Statu
s Kommentar 

Mål 
2021 

Kostnad
s-

minskni
ng 

Årsprog
nos 

Diff Mål-
Prognos 
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Aktivitet 
Statu
s Kommentar 

Mål 
2021 

Kostnad
s-

minskni
ng 

Årsprog
nos 

Diff Mål-
Prognos 

Effektiviseringar inom 
sektorgemensamt 
administration 

 Effektiviseringen är genomförd. 

550 550 0 

Effektivisering inom 
förskola anpassad till 
ökningstakt 

 Effektiviseringen är genomförd. 

4 100 4 100 0 

Effektivisering inom 
grundskola anpassad 
till ökningstakt 

 Effektiviseringen är genomförd. 

6 800 6 800 0 

Effektivisering inom 
gymnasiet och vux 
anpassad till 
ökningstakt 

 Effektiviseringen är genomförd. 

2 600 2 600 0 

Effektivisering inom 
kultur verksamhet 
anpassad till 
ökningstakt 

 Effektiviseringen är genomförd. 

450 450 0 

Summa   14 500 14 500 0 
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8 Personal 

8.1 Personalsiffror sektorn 

Här redovisas antalet anställda på sektorn per 1/12 2021 och 1/12 2020 

8.1.1 Anställda 

  Utfall 1/12 2021 Utfall 1/12 2020 

Antal anställda 1 657 1 671 

Antal anställda, kvinnor 1 356 1 361 

Antal anställda, män 301 310 

Antal årsarbetare 1 603 1 613 

Antal årsarbetare, kvinnor 1 315 1 312 

Antal årsarbetare, män 288 301 

8.1.2 Arbetade timmar 

  
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Månadsavlönade (antal timmar) 2 341 343 2 393 788 

Mer/övertid (antal timmar) 6 158 4 540 

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar) 1 874 797 1 913 812 

Månadsavlönade, män (antal timmar) 466 546 479 976 

Timavlönade (antal timmar) 125 640 119 657 

Timavlönade, kvinnor (antal timmar) 103 812 99 130 

Timavlönade, män (antal timmar) 21 828 20 527 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%) 5,1% 4,8% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, 
kvinnor (%) 5,2% 4,9% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 
(%) 9,5% 4,1% 

8.1.3 Sjukfrånvaro 

  
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 7,4 7,7 

Sjukfrånvaro (%) - Kvinnor 8,1 8,4 

Sjukfrånvaro (%) - Män 4,1 4,7 

Ålder <= 29 år (%) 6,6 8 

Ålder 30-49 år (%) 6,5 7,3 

Ålder >= 50 år (%) 8,5 8,1 

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 2,4 2,4 

Varav sjukfrånvaro mindre än 15 dagar (%) 4,1 4 

Varav sjukfrånvaro 15 dagar eller mer (%) 3,3 3,7 
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Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Sjukfrånvaro 15-90 dagar (%) 1,1 1,5 

8.1.4 Sjuklönekostnad 

  
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Sjuklönekostnad Kronor 
17 035 67

4 
17 286 24

0 

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 
14 956 41

1 
14 937 19

6 

Sjuklönekostnad kronor, män 2 079 263 2 349 044 

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 7 010 180 7 113 288 

Summa 
24 045 85

4 
24 399 52

8 

8.2 Kommentar till utfall 

Kommentar till utfall 

Antal medarbetare inom Bildning och Lärande har minskat med 14 stycken mellan 
mätperioderna T3 2020 och T 2021, varav kvinnliga medarbetare minskat med 5 st och 
manliga medarbetare minskat med 9 st. Även antal årsarbetare har minskat. Arbetade timmar 
för månadsavlönade har minskat med 52445 timmar. 

Inom Bildning och Lärande har personalneddragningar genomförts inom gymnasiet och 
grundskolan. Detta tillsammans med högre en frånvaro under pandemin bland 
månadsavlönade kan förklara minskningen av arbetade timmar. 

Mer- och övertidsarbete har ökat från 4540 till 6158 timmar. En förklaring till ökningen är att 
grundskolan och gymnasiet haft lovskola under våren 2021 och att månadsavlönade har 
arbetat övertid och mertid för att hantera konsekvenser av ökad frånvaro under pandemin. I 
vissa fall har förskolor avstått från att ta in vikarier för att minska risken för smittspridning 
vilket även detta gör att mer- och övertid ökat. 

Även antal timvikarier har ökat, främst på grund av ordinarie personals frånvaro. Inom 
förskolan har det funnits en svårighet att anställa månadsavlönad personal på kortare 
visstidsanställningar vilket istället lett till timanställningar. 

Den totala sjukfrånvaron har mellan mätperioderna T3 2020 och T 2021 minskat med 0.3%. 
Det är främst sjukfrånvaro dag 15–90 som har minskat. Korttidssjukfrånvaron dag 1–15 har 
ökat med 0,1%. Den totala sjukfrånvaron för medarbetare över 50 år ökat, med 0,3%. Att den 
långa sjukfrånvaron har minskat kan bero på att sjukperioderna vid Covid 19 är kortare 2021 
jämfört med 2020. 

Sjuklönekostnaden har minskat med 250 600kr och det är sjuklönekostnaden för män som har 
minskat medan kostnaden för kvinnor ökat något. 

Verksamheterna har anpassat arbetet för att hantera den rådande pandemin, utifrån 
rekommendationer, riktlinjer. Det handlar om hygienrutiner, digitala möten via teams och 
unikum. Inom förskolan finns riktlinjer kring hur många personer som får vistas i tamburen 
vid hämtning och lämning samt att vårdnadshavare inte får gå in på avdelningen. 

Så går vi vidare 
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Samtliga chefer kommer under våren ha genomgått Sunt Arbetslivs arbetsmiljöutbildning och 
utbildningen kommer att genomföras årligen. 

Fortsatt arbete med Sunt Arbetslivs resursteam för att stärka friskfaktorer på olika nivåer i 
organisationen. 

Fortsatt arbete kring allmänna anställningsvillkor, löneprocessen och arbetsmiljön inom 
HÖK21. 
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9 Övriga viktiga händelser 
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Inledning 

Föreliggande rapport redovisar läget i arbetet med de politiska uppdrag som förvaltningen 
åtagit sig enligt förvaltningens verksamhetsplan 2021. 

Rapporten är indelad i uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt per 
sektor. 

Status beskrivs med hjälp av symboler: 

Streck  = Ej påbörjad (startdatum ligger längre fram i mandatperioden) 

Pågående, grön  = Arbete med genomförandet pågår 

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

Avslutad, grön bock  = Genomförandet klart enligt plan 

Avslutat, röd bock  = Genomförandet avslutat med avvikelse 

Försenat, rött utropstecken  = Genomförandet ej avslutat och har passerat planerat 
avslutningsdatum 

 

 

Förklaring av numrering: 
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Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Inga uppdrag från kommunfullmäktige har genomförts under året. 
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Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från 
kommunstyrelsen 

Sju uppdrag från kommunstyrelsen har genomförts under året. 

 Fem har avslutats under året  
 Två är pågående  

1.  Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala 
hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet. Uppdrag 10 

Beskrivning 

Innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent. innan 2020 ska utanförskapet halveras i de 
mest utsatta områdena i Kungälvs kommun. alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad 
etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning. 

Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 10 

Ett fortsatt och utvecklat samarbete med ToS inom förebyggande och främjande arbete, 
exempelvis drogförebyggande, våldsförebyggande och jämställdhetsfrågor, HBTQ, psykisk 
ohälsa och tidiga insatser. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Arbete fortlöper enligt plan utifrån samarbete med BoL inom folkhälsa och social hållbarhet. Via 
program social hållbarhet har fyra underliggande planer antagits, som tydliggör samverkan och 
prioriterade insatser utifrån sektorns arbete med social hållbarhet. 

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 har förvaltningen getts i uppdrag att genomföra översyn och 
samordning inom det förebyggande arbetet. Sektorn medverkar i denna kartläggning. Sett till 
tidiga insatser är Familjehuset Klippan den plattform, där det bedrivs integrerade tidiga insatser 
kring barn- och ungdomars psykiska hälsa. Sektorerna samverkar även kring nationella 
stimulansmedel psykisk hälsa och de olika utbildningsinsatser som genomförts utifrån 
Suicidprevention. Medel har även avsatts för implementering av närvaroteam och särskild 
undervisningsgrupp. Vidare har resultat från ungdomsenkäten Lokal Uppföljning av 
Ungdomspolitiken (LUPP) har presenterats och förankrats i sektorn. Under 2022 kommer 
förvaltningen intensifiera arbetet med att starta upp ett familjecentrerat arbetssätt i Komarken. 

Utifrån befintliga politiska uppdrag sker ett sektorsövergripande arbete utifrån integration, 
vuxenutbildning och arbetsmarknadsprocesserna. Det nya verksamhetsområdet 
Kompetenscentrum har skapats. Kompetenscentrums fokus är en sammanhängande helhet 
och ska skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, integration och arbete. 

Regionutvecklingsnämnden har avsatt medel till Kungälvs kommun och Mölndals Stad för 
medfinansiering av projektet Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet (SMASH). Kungälvs 
kommuns utgångspunkt är uppföljning utifrån politiska mål/uppdrag med särskilt fokus på 
arbete och sysselsättning. Utifrån systematiskt kvalitetsarbete och effekthämtning kommer 
Kompetenscentrum vara ett första lärande exempel. 

Fortsatt förankring sker kring Samhällskontrakt i sektorn, där utgångspunkten är att de aktörer 
som tecknat kontraktet ska vara ett värdefullt stöd för sektorns arbete med exempelvis 
stödanställningar men även olika förebyggande och främjande insatser. 

Utifrån plan Trygg i Kungälv är våld i nära relationer ett prioriterat område. Förvaltningen har 
genomlyst och kommer första kvartalet 2022 slutföra revidering av anvisning våld i nära 
relationer. Även handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck, som synliggör rutiner kring 
samverkan mellan skola och socialtjänst, ska slutföras första kvartalet 2022. 

”En drogfri skola” har tagits fram utifrån upparbetad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis 
och fritid (SSPF). Dokumentet ger förebyggande arbetet samt rutin för skolans agerande vid 
misstanke om att elev är alkohol- och drogpåverkad. Sektorn är delaktig i olika 
kommunövergripande drogförebyggande aktiviteter, till exempel information till föräldrar, 
droginformation till näringslivet. 

Ansvarig 
Lena Arnfelt, 
Dennis 
Reinhold  
Startdatum 
2019-05-01 
Slutdatum 
2022-06-30 
 

 Pågående 
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2. Involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet 
Uppdrag 15 

Genomförande: Samarbete med civilsamhälle och föreningsliv 

Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att äldre medborgare ska kunna leva ett 
självständigt liv med god hälsa 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Uppdraget har preciserats i förvaltningens verksamhetsplan via aktiviteten: 

 Utöka samarbetet med civilsamhället och föreningslivet i syfte att äldre medborgare ska 
kunna leva ett självständigt liv med god hälsa 

För att utveckla arbetet med utökat samarbete med civilsamhälle och föreningsliv har inspiration 
hämtats från Borås, Östersund, Göteborgsstad och från verksamhet i Norge. Enheten har 
genomfört pilotverksamhet kring att webbsända föreläsningar och olika former av utåtriktat arbete. 
Bland annat genomfördes en digital Seniordag under våren 2021. I samverkan med bland annat 
bostadsbolag och hyresgästföreningar är arbete inlett kring olika former av uppsökande arbete. Ett 
exempel på detta är "Kompis i kvarteret" där syftet är att skapa sociala kontakter i kvarteret där de 
äldre bor. Frivilligverksamheten Vän till vän hjälper till att bemanna och driva aktiviteter för äldre på 
seniorcaféerna i syfte att främja hälsa och förebygga ofrivillig ensamhet. Äldre är involverade i och 
delaktiga i verksamheter som rör både anhörigstöd och förebyggande arbete. Ett exempel på detta 
är att enheten startat upp arbetsgrupper med äldre för att kunna nå ut brett och få fler äldre att bli 
mer fysisk aktiva. Volontärer som är över 65 år arbetar uppsökande genom att informera 
kommunens äldre om kommunens tillgängliga serviceutbud. 

Utifrån politiska uppdraget kommer hälsofrämjande och förebyggande enheten arbeta vidare med 
att äldre medborgare ska kunna leva ett självständigt liv med god hälsa. Avsatta stimulansmedel 
finns via folkhälsobudgeten. 

Ansvarig 
Lena Arnfelt  
Startdatum 
2021-01-01 
Slutdatum 
2023-12-31 
 

 
Pågående 

3. Utveckla uppföljningen av integrationsprocessen; boende, 
utbildning, fritid och arbete Uppdrag 17 

Genomförande: Utveckling av nya arbetssätt för integrations-processen 

Implementera nya arbetssätt efter rekommendationer som framkommit i Delmos 
kartläggningen: Uppdrag organisering av arbete med nyanlända i samverkan mellan ToS och 
BoL 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Kontinuerligt samarbete pågår mellan Bildning och lärande och Trygghet och stöd inom ramen 
för nyanlända samt antagen social översiktsplan. 

Under 2021 har ett projekt genomförts kring Sysselsättning, Introduktion och Arbete (SIA). 
Målgruppen har varit nyanlända under etablering/förlängd introduktion och som berörs av 
insatser från Enheten för mottagning och integration, Arbetsmarknadsenheten samt 
Vuxenutbildningen. Mål med insatsen har varit 

 Samordna insatser mot näringslivet och civilsamhället kring olika stödanställningar. 

 Samordna pågående olika insatser från enheterna. 

 Följa och mäta effekten av gemensamma insatser 

Under 2021 har medel avsatts via folkhälsobudgeten till detta utvecklingsarbete. 

Utifrån befintliga politiska uppdrag och inlett arbete med projektet (SIA) har 
verksamhetsområdet Kompetenscentrum har skapats. Kompetenscentrum fokus är en 
sammanhängande helhet och ska skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, integration 
och arbete. 1 Januari 2021 kommer det nya verksamhetsområdet träda i kraft. Arbetet med att 
utveckla nya arbetssätt för integrationsprocessen är ett ständigt pågående arbete då 
målgruppernas behov kan se olika ut beroende av kunskapsnivån och arbetssätten behöver 
möta behoven. Satsningen på studier, introduktion och arbete (SIA) för målgruppen nyanlända i 
etablering har inneburit samlat stöd kring praktikplatser, extra-tjänster och tillsvidare anställning. 
Insatsen har redovisats i program sociala hållbarhet. 

I projektet systematisk mätning analys social hållbarhet (SMASH) kommer Kungälvs kommun, 

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

 Avslutad 
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Mölndals Stad tillsammans med RISE utveckla mätmetoder och uppföljning kring 
integrationsprocessen. Arbetet pågår enligt plan och projektet kommer pågå till 2023. 

4. Utred vad en halvering av avgiften för trygghetslarmet 
innebär. Uppdrag 21 

Genomförande: Utredning genomförd 2020. 

Den ombalanserade hemtjänsttaxan medför att maxtaxan påverkar övriga kostnader inom 
maxtaxesystemet annorlunda än tidigare. Trygghetslarm, hemsjukvård, ledsagning, avlösning är 
exempel på kostnader som mycket få personer betalar för pga den statliga maxtaxans styrning. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Utredning avslutad och ärendet behandlat och beslutat i Kommunfullmäktige, KS2020/1803. 

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

 
Avslutad 

5. Tillhandahåll utbildningar arbetsmarknaden efterfrågar 
inom vuxenutbildningen Uppdrag 54 

Genomförande: Samarbeta med vuxenutbildningen 

Samarbeta med vuxenutbildningen för att möjliggöra konkretisering av nödvändiga jobbspår 
som skall matcha behov på arbetsmarknader som inkluderar nyanlända och övriga som står 
lång ifrån arbetsmarknaden 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Inom Göteborgsregionen (GR) finns ett samverkansavtal kring vuxnas lärande. Avtalet innebär 
bland annat att tillvarata den samlande kapaciteten och utbildningsresurser inom GR. Genom 
att utveckla samverkan och samordning av yrkesutbildningar för vuxna förväntas medborgarnas 
möjligheter att utbilda sig inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden öka. 
Likaså ska möjligheterna att tillhandahålla utbildningar som en enskild kommun har svårt att 
bedriva utan samverkan förbättras. Samverkansavtalet omfattar regionalt anordnad 
yrkesinriktad utbildning för vuxna (regionalt yrkesvux). 

Inom kommunen pågår ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten 
(AME), Enheten för mottagning och introduktion (EMI) och Arbetsförmedlingen (AF) som 
innebär ett mer samlat arbete kring individer som förväntas leda till korta och effektiva vägar till 
respektive insats. Upprättat avtal finns för att formalisera samverkan; Lokal överenskommelse 
(LÖK) där även Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) ingår. DUA syftar till att 
utveckla jobbspår där vuxenutbildningen bidrar med utbildningar som efterfrågas av 
arbetsmarknaden. 

  

  

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

 Avslutad 

6. NY 2021 Översyn och samordning inom det förebyggande 
arbetet Nytt uppdrag 2021 

Genomförande: Stärka och utveckla samordningen inom det förbyggande arbetet 

Kartlägga allt förebyggande arbete främst för barn och ungdomar. Målet är att effektivisera samt 
höja kvalitén i förebyggande arbetet. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 ges förvaltningen i uppdrag att genomföra översyn och 
samordning inom det förebyggande arbetet. Enligt förvaltningens verksamhetsplan 2021 – 2022 
innefattar uppdraget att stärka och utveckla samordningen inom det förbyggande arbetet. Allt 

Ansvarig 
Lena Arnfelt, 
Dennis 
Reinhold  
Startdatum 
2021-01-01 
Slutdatum 
2021-12-31 
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förebyggande arbete främst för barn och ungdomar ska kartläggas. Målet är att höja kvalitén i 
det förebyggande arbetet. 

Kartläggningen och översynen följer tidsplan utifrån antaget uppdragsdirektiv. Omvärldsanalys 
genomfördes under första kvartalet via insamling av goda exempel från andra svenska 
kommuner samt sammanställning av aktuell lagstiftning, utredningar och inriktningsdokument. 
Via enkät och intervjuer med 60-tal professionella har främjande, förebyggande och riktade 
insatser 0-19 år i Kungälvs kommun kartlagts. Vidare har volymer och resurser utifrån 
förebyggande perspektivet samlats in. För att få ett brukarperspektiv har 1600 vårdnadshavare 
svarar på en öppen enkät vid skolans digitala plattform Unikum. 30 vårdnadshavare som mött 
Familjehuset/Utförarenheten har svarat på en fördjupad enkät samt erbjudits möjlighet att delta i 
intervju. Underlag för kartläggningen är även svaren från LUPP-undersökningen, där 418 elever 
i årskurs 8 samt 194 elever vid årskurs 2 Mimers Hus gymnasium medverkat. 

Utifrån kartläggningen kommer rekommendationer ges kring vilka aktiviteter förvaltningen 
behöver arbeta med framåt för att öka samordningen inom det förebyggande arbetet för barn 
och ungdomar i syfte att höja kvaliteten och öka tillgängligheten. Kartläggningen är inne i en 
slutfas och kommer slutföras första kvartalet 2022. 

 Avslutad 

7. NY 2021 Att utifrån den arbetsmarknadskris Pandemin 
medför motverka ökad arbetslöshet Nytt uppdrag 2021 

Beskrivning 

Att utifrån den arbetsmarknadskris Pandemin medför motverka ökad arbetslöshet - vilka 
åtgärder och utbildningsinsatser och samarbeten som behövs för att upprätthålla en hög grad 
av självförsörjning/ sysselsättningsgrad ska utarbetas med externa aktörer 

Genomförande: Hur kan enheten för mottagning och introduktion (EMI), utifrån 
samverkan förändrade förutsättningar för nyanlända att etableras på arbetsmarknaden 

Pågående sedan våren 2020. Samverkan mellan EMI och AME i och med gemensamma aktiviteter 
för sökanden för att korta processer ut i arbete /studier. Samverkan i den här frågan är högst 
levande sker även genom lokal överenskommelse där parter som socialtjänst och arbetsförmedling 
medverkar.  
exempel på samverkan är: 
- Boskola, väg till bostad, arbete och studier 
- Workshop, där information till nyanlända om samhällsinformation, socialtjänstens uppdrag och 
arbetsmarknaden. 
- individforum, samverkan mellan SFI, AF, AME, stöd och försörjning och EMI för att underlätta 
vägar för sökande inom etablering. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Under våren 2021 presenterades förslag på ny organisation. Förslaget innebar att 
arbetsmarknadsenheten (AME), enheten för mottagning och introduktion (EMI) 
vuxenutbildningen/SFI kommer bilda ett nytt verksamhetsområde inom Bildning och lärande. Syftet 
är att minska gränssnitten mellan sektorerna och få en samlad och tydlig styrning med syfte att öka 
resultaten och förbättra kvaliteten. Även enheten för stöd och försörjning är en del i 
organisationsförändringen och nya arbetssätt kommer utvecklas tillsammans med övriga enheter. 
Den nya organisationen träder i kraft januari 2021. 

Parallellt med detta pågår ett intensifierat samarbete mellan AME, EMI och vuxenutbildningen/SFI 
där kartläggning gjorts av individer som behöver extra stöd för att klara arbete eller sysselsättning. 

Kungälv ingår i ett DUA projekt (delegationen för unga och nyanlända till arbete) i det Norra klustret 
tillsammans med Stenungsund, Tjörn, Orust, Lilla Edet och Öckerö och har tecknat en delregional 
överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Kungälv och Ale anslöt sig till det Norra klustret under 
våren-21. Klustret har bildat en styrgrupp och arbetar just nu med att utveckla jobbspårsmetoder 
som bland annat innebär att skapa ett material som tydliggör jobbspårsprocessen för 
arbetsgivaren. Samarbete finns även med validering Väst. 

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

 
Avslutad 
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Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Tre uppdrag från kommunfullmäktige har genomförts under året. 

 Ett är försenat  
 Två pågår med avvikelse  

 

8. Förslag på politisk inriktning om hur vi skapar bästa 
möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse. Uppdrag BBL1 

Beskrivning 

1. Lärandeberedningen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en politisk 
inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög 
måluppfyllelse. Utgångspunkten är vår roll och vårt ansvar utifrån huvudmannaskapet att 
förbättra förutsättningarna för studier i alla åldrar. Ett färdigt förslag ska behandlas i 
kommunfullmäktige i februari 2020 och kunna finansieras i årsplan 2021 (kommer behöva 
ganska mkt utredningsstöd) 

Genomförande: Fortsatt dialog sektorchef - presidium 

Detta är ett politiskt uppdrag. Förvaltningen jobbar enligt skollag och övrig lagstiftning inom 
området. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Beredningen för bildning och lärande arbetar parallellt med ett antal policys utifrån uppdraget. De 
är bland annat snart färdiga med framtagandet av en policy gällande skolbibliotek. 

Förvaltningen avvaktar politiskt underlag. Sektorchef har deltagit i dialog med beredningen om 
uppdraget. 

(Bildning och lärande) 

Ansvarig 
Dennis 
Reinhold  
Startdatum 
2020-01-01 
Slutdatum 
2022-01-31 
 

 Försenad 

9. 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. Uppdrag KoFB 2 

Beskrivning 

2. Beredningen skall återkomma med 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. Beredningen skall 
återkomma i december 2019.  Inkluderar reviderad kulturstrategi. 

Genomförande: Kulturstrategi och utredning framtidens kulturskola 
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Arbete pågår enligt gällande plan 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Kultplanen antogs av kommunstyrelsen under hösten 2021. Ett utkast till utredning av 
framtidens kulturskola har tagits fram, men dialog pågår med utskottet för bildning och 
lärande och utredningen förväntas vara klar under våren 2022. 

(Bildning och lärande) 

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

 Pågående 
med avvikelse 

10. Folkbildning - natur och kulturarv, ideella sektorn och 
partnerskap kommun/föreningar. Uppdrag KoFB 3 

Beskrivning 

Uppdraget kräver bred dialog 

Genomförande: Utvecklingsarbete 

Påbörjat arbetet med Kungälvs musei vänner, hembygdsföreningar, Strandverket, Bohus 
fästning, Mimers teatern samt utvecklingsplan med SFV. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

En kartläggning kring uppdraget har påbörjats i samarbete med sektor samhälle och 
utveckling. I detta ligger att sammanställa en översikt inom både kultur- och naturområdet 
och vad som åligger kommunen att göra gällande kultur och naturarv samt q-märkta 
fastigheter. Behov av att kartlägga alla detaljplaner med bevarandevärde(Q-märkta 
fastigheter) och titta på möjligheter att inventera och skapa kartmaterial för detta har 
identifierats. I kartläggningen inbegrips också den ideella sektorn i form av exempelvis 
kommunens föreningsliv. Inventering och kartläggning ska leda till ett folkbildande underlag. I 
samband med tertial 2, 2021, konstaterades att förvaltningen behöver mer tid för att arbeta 
med frågan och slutdatum för aktiviteten förlängdes till 2022-09-30. 

Vidare dialog har förts med utskottet för bildning och lärande gällande tolkningen av 
uppdraget. Under 2021 har det lagts ut filmer på kommunens sociala medier där man har 
berättat om och lyft fram olika exempel på platser med kulturhistorisk betydelse i kommunen. 
Ett annat exempel är möjligheten till guidade turer om Kungälvs historia som skett i samband 
med Kulturnatt Kungälv och vid andra tillfällen där kommuninvånare kunnat anmäla sitt 
intresse. Kontakt har också skett med kulturarvsföreningar som Kungälvs museivänner för 
samarbete kring platsen ”Stora smällen” och Marstrands hembygdsförening om skyltning av 
en kolerakyrkogård på Koön. Förvaltningen har också inventerat och tagit fram tre stora 
kulturmiljöer som det ska skrivas mer om och tillgängliggöras på hemsidan och fysisk på 
platserna men det återstår arbete innan uppdraget kan anses helt genomfört. 

(Bildning och lärande) 

Ansvarig 
Anders Holm, 
Åsa Berglie, 
Dennis Reinhold  
Startdatum 
2020-01-01 
Slutdatum 
2022-09-30 
 

 Pågående 
med avvikelse 
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Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från 
kommunstyrelsen 

Sex uppdrag från kommunstyrelsen har genomförts under året. 

 Två är avslutade under året  
 Tre är pågående  
 Ett pågår med avvikelse  

 

11. Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsan och 
otryggheten bland elever Uppdrag 5 

Beskrivning 

Pågår och följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet - rapport 1. 

Genomförande: Arbete pågår 

Arbete pågår och följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet - rapport 1. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Inom skolans systematiska kvalitetsarbete berör den första rapporten skolornas arbete med 
normer, värden och trygghet. Denna rapport redovisas under våren för UBL och 
kommunstyrelsen. 

Fullföljda studier är en av de viktigaste faktorerna för att motverka psykisk ohälsa. Sektorn deltar i 
ett antal nätverk som syftar till att förbättra samverkan och samordna insatser mellan myndigheter 
och organisationer som arbetar med barn och unga. SIMBA - teamen består av en barnpsykolog 
från primärvården samt representanter från elevhälsan och socialtjänsten. Målet med projektet är 
att barn och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och 
samordnade insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå. Syftet är att utveckla 
och etablera en modell som bygger på samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och hälso- 
och sjukvården inom första linjen samt en konsultationsmodell för samverkan med specialistnivån. 
Exempel på tidiga insatser som sektorn arbetar med finns inom områdena främjande, 
förebyggande och riktade. Det rör sig bland annat om kompetenshöjande insatser till personal  
kring ledarskap i klass-rummet, bemötande av NP-problematik, lågaffektivt bemötande till 
känslostarka barn, elevhälsomöten, närvaroteam samt att skolpsykolog kan arbeta med 
föräldrastöd till vårdnadshavare. 

Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan vårdcentralen Kusten, Västra Götalandsregionen 
och Kungälvs kommun som är en mottagning för barn och unga, 6-18 år, och deras familjer. Hit 
kan målgruppen vända sig för stöd och behandling. Klippan är numer inte längre ett projekt utan 
del av ordinarie verksamhet. 

Under 2022 kommer förvaltningen intensifiera arbetet med att starta upp ett familjecentrerat 
arbetssätt i Komarken. 

Under året har TMR (Träning för medveten närvaro och resiliens) utvärderats. Satsningen på 
TMR har varit en del av grundskolans trygghetsskapande arbete och TMR går från projektform till 
ordinarie verksamhet. 

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

 
Pågående 

12.  Stärk Mimers Hus attraktionskraft Uppdrag 8 

Beskrivning 

Se till att kommunens hemsida och sociala medier bidrar i marknadsföringsarbetet.  Hemsidan 
ska vara uppdaterad och med aktuell information.    Säkra att datorutdelning och 
datorreparationer fungera. Samarbete med interna funktioner som fastighet ska stärkas. 
Branschråden ska fortsatt utvecklas för att stärka samarbetet med näringslivet. 
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Genomförande: Marknadsföring och information om Mimers hus 

Det pågår ett arbete på skolnivå i stor omfattning. Skolans arrangerar årligen öppet hus, deltar på 
gymnasiemässan samt bjuder in alla elever i åk 8 från Kungälv och närliggande kommuner till en 
heldag. Skuggning sker löpande för elever i åk 9.  En marknadsföringsgrupp finns på skolan som 
löpande utvärderar och anpassa insatser efter de utvärderingar som sker.  Exempelvis sprid 
information om skolan via sociala medier, via några olika hemsidor samt via sociala medier.   
Därutöver gör respektive programansvarig rektor/biträdande rektor särskilda insatser utifrån 
programmens olika karaktär och behov. Kring yrkesprogrammen sker detta arbete många gånger 
i samarbete med branscherna.  Exempel på sådana insatser är särskilda besök från olika program 
på våra högstadieskolor (exempelvis av RL ,VO, NA, ES) , deltagande vid Kungälvsmässan  samt 
inbjudningar till olika aktiviteter på skolan såsom matematikstuga inför gymnasiestudierna. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 

Skolan har tagit fram en marknadsföringsplan och förankringsprocessen påbörjad. Syftet med 
strategin att öka Mimers Hus attraktivitet bland studenter och strategin utgår från följande mål: 

 Öka kännedom om vad Mimers Hus Gymnasium står för och har att erbjuda våra elever  

 Öka andel elever sökande från Kungälvs kommun  

 Öka andel elever i närliggande geografiska områden  

 Öka attraktivitet för alla våra program och i synnerhet på yrkesprogramsidan.  

 Minska traditionella programval utifrån könsroller och normer som finns i samhället 

Förutom att färdigställa marknadsföringsstrategin har skolan uppdaterat hemsidan och 
programblad så att informationen är mer lättillgänglig och överskådlig. Mimers Hus gymnasium 
har tagit fram sina ledord utifrån visionen "Alla ska lyckas" och kommer att fortsätta jobba vidare 
med förankringsprocessen hos både personal och elever. 

Gymnasiet har genomfört ett arbete tillsammans med kommunikationsenheten med att ta fram en 
ny logga för gymnasiet vilket genomförs tillsammans med kommunens övergripande översyn kring 
grafisk profil. Förvaltningens kommunikationschef stöttar gymnasiet i arbetet med ny logga. 
Arbetet med ny grafisk profil är färdigställt. Gymnasiet fortsätter jobba med det systematiska 
kvalitetsarbetet utifrån kommunens nya modell för ledning och styrning, som kommer bidra till en 
ökad kvalitet och därmed även ökad attraktivitet. 

Ansvarig 
Dennis 
Reinhold  
Startdatum 
2019-05-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 
Pågående 

13. Stärk vuxenutbildningens roll i integrationsarbetet 
Uppdrag 9 

Beskrivning 

Vuxenutbildningen i samarbete med Arbetsförmedningen ska ta fram individuella 
studieplaner tillsammans med individen där prakik och SFI inkluderas. 

Genomförande: Arbete pågår 

Utbildningsplikt Till exempel via praktiksamordnare. 
Kommentar 
Tertial 2 2021 

Samarbete med T o S har påbörjats inom två olika områden under året. Inom projektet SIA -
Studier Introduktion Arbete – arbetar vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten (AME) och 
Enheten för Mottagning och Integration (EMI) tillsammans kring en gemensam målgrupp. Fokus 
är de personer som är i etablering/förlängd introduktion och som berörs av insatser från SFI, 
EMI samt AME. Projektet fortskrider enligt plan, trots vissa svårigheter relaterade till den 
pågående pandemin. Praktiksamordnare har haft svårare än tidigare att hitta praktikplatser och 
matcha personer till extratjänster, men trots detta är resultatet fortsatt gott. Från april 2020 till 
mars 2021 (pandemiperioden) har 19 av 49 kommit i arbete av de som omfattas av 
utbildningsplikt, detta kan jämföras med perioden augusti 2019 till mars 2020 då 13 av 58 som 
omfattades av utbildningsplikten kom i arbete. 

Vuxenutbildningen har också tillsammans med T o S påbörjat arbetet med att erbjuda 
kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen genom Äldreomsorgslyftet. 

Gällande beräknad mottagning av kvotflyktingar så är denna minskad under våren men 
troligtvis ökande från och med augusti. Detta då pandemin har fortsatt en försvårande effekt för 
inresandet till Sverige. 

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

 Avslutad 
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14. Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala 
hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet. Uppdrag 10 

Beskrivning 

Innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent. innan 2020 ska utanförskapet halveras i de 
mest utsatta områdena i Kungälvs kommun. alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad 
etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning. 

Genomförande: Arbete pågår 

Ett fortsatt och utvecklat samarbete med ToS inom förebyggande och främjande arbete, 
exempelvis drogförebyggande, våldsförebyggande och jämställdhetsfrågor, HBTQ, psykisk 
ohälsa och tidiga insatser. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Arbete fortlöper enligt plan utifrån samarbete med ToS, inom folkhälsa och social hållbarhet. 
Via program social hållbarhet har fyra underliggande planer antagits, som tydliggör samverkan 
och prioriterade insatser utifrån sektorns arbete med social hållbarhet. 

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 har förvaltningen getts i uppdrag att genomföra översyn och 
samordning inom det förebyggande arbetet. Sektorn medverkar i denna kartläggning. Sett till 
tidiga insatser är Familjehuset Klippan den plattform, där det bedrivs integrerade tidiga insatser 
kring barn- och ungdomars psykiska hälsa. Sektorerna samverkar även kring nationella 
stimulansmedel psykisk hälsa och de olika utbildningsinsatser som genomförts utifrån 
suicidprevention. Medel har även avsatts för implementering av närvaroteam och särskild 
undervisningsgrupp. Vidare har resultat från ungdomsenkäten Lokal Uppföljning av 
Ungdomspolitiken (LUPP) har presenterats och förankrats i sektorn. 

Utifrån befintliga politiska uppdrag sker ett sektorsövergripande arbete utifrån integration, 
vuxenutbildning och arbetsmarknadsprocesserna. Inom sektorn har det nya 
verksamhetsområdet Kompetenscentrum skapats. Kompetenscentrum fokus är en 
sammanhängande helhet och ska skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, integration 
och arbete. 

Regionutvecklingsnämnden har avsatt medel till Kungälvs kommun och Mölndals Stad för 
medfinansiering av projektet Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet (SMASH). Kungälvs 
kommuns utgångspunkt är uppföljning utifrån politiska mål/uppdrag med särskilt fokus på 
arbete och sysselsättning. Utifrån systematiskt kvalitetsarbete och effekthämtning kommer 
Kompetenscentrum vara ett första lärande exempel. 

Fortsatt förankring sker kring Samhällskontrakt i sektorn, där utgångspunkten är att de aktörer 
som tecknat kontraktet ska vara ett värdefullt stöd för sektorns arbete med exempelvis 
praktikplatser, prao, men även olika förebyggande och främjande insatser. 

Utifrån plan Trygg i Kungälv är våld i nära relationer ett prioriterat område. Förvaltningen har 
genomlyst och kommer hösten 2021 slutföra revidering av anvisning våld i nära relationer. Även 
handbok hedersrelaterat våld och förtryck, som synliggör rutiner kring samverkan mellan skola 
och socialtjänst, ska slutföras. 

”En drogfri skola” har tagits fram utifrån upparbetad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis 
och fritid (SSPF). Dokumentet ger förebyggande arbetet samt rutin för skolans agerande vid 
misstanke om att elev är alkohol- och drogpåverkad. Sektorn är delaktig i olika 
kommunövergripande drogförebyggande aktiviteter. 

Ansvarig 
Lena Arnfelt, 
Dennis 
Reinhold  
Startdatum 
2019-05-01 
Slutdatum 
2022-06-30 
 

 Pågående 

15. Utred framtida utbudet inom kulturskolan Uppdrag 26 

Beskrivning 

Med utgångspunkt av befintliga utredningar fortsätter vi att utreda det framtida utbudet inom 
kulturskolan.  2013 gav Kungälvs kommun ett uppdrag till Kultur i Väst att utreda framtidens 
kulturskola i Kungälv. Författare Kerstin Wockatz tog fram Uppdrag: kulturskola för alla, en 
förslagskatalog med åtta scenarier för fortsatt utveckling av Kulturskolan. Sedan dess har flera 
av de spåren genomförts såsom exempelvis det spår som lyfte fram lågtröskelkultur för barn 
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och unga. Med utgångspunkt i denna skrift samt den statliga utredningen om Kulturskolan ser 
vi över dagens behov och tar fram en uppdaterad utredning. 

Genomförande: Utredning 

BoL har ansvaret att hålla i uppdraget. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Utredning av Framtida utbud i Kulturskolan har pågått enligt  plan och de olika statliga 
utredningar som gjorts på kulturskoleområdet beaktats. Workshops har genomförts för att 
fånga upp idéer kring framtida utbud i Kungälv. Ytterligare dialog kommer dock behöva ske 
med utskottet för bildning och lärande innan utredningen kan färdigställas under våren 2022. 

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

 Pågående 
med avvikelse 

16. Utred införandet av en kulturgaranti under 
mandatperioden Uppdrag 27 

Beskrivning 

Genom att ta del av hur andra kommuner jobbar med kulturgaranti tar Kungälvs kommun 
fram ett förslag på arbetsgång. Kulturgarantin kan ha sin grund i det statliga bidraget 
Skapande skola och bör ha fokus på barn och unga och deras rätt till kultur. 

Genomförande: Utredning 

Utredning och samverkan/delaktighet med målgruppen. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Utredningen är genomförd och beslut om kulturgaranti har tagits av kommunstyrelsen under 
hösten 2021. Förvaltningen kommer implementera kulturgarantin under höstterminen 2022. Ett 
styrdokument ska tas fram under våren som beskriver verksamheten varvid terminsstart blir först 
till höstterminen. Statliga bidrag för finansiering söks per läsår. 

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

 Avslutad 
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 Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Två uppdrag från kommunfullmäktige har genomförts under året. 

 Två är avslutade under året  

 

17. Får i uppdrag att kartlägga framtidens 
infrastrukturbehov i ett finansierat förslag till kommunal 
infrastrukturplan Uppdrag BSoU 5 

Beskrivning 

BSoU får i uppdrag att kartlägga framtidens infrastrukturbehov i ett förslag till kommunal 
infrastrukturplan och återkomma till kommunfullmäktige med ett finansierat förslag i 
december 2020. 

Genomförande: Kartläggning 

Förvaltningen utreder vilket infrastrukturbehov kommunen har i långsiktigt perspektiv, 10-50 år. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Förvaltningen har levererat PM infrastrukturplan - Vision 2035 till Beredningen för samhälle och 
utveckling 22 april 2021. (KS2019/0191) I början av 2022 görs ett tillägg med prioritetsordning 
efter önskemål från BSU. 

PM:et ger en beskrivning av hur framtida transportsystem kan komma att se ut, med en 
uppskattad ekonomisk bedömning. Det innehåller också en redogörelse för status på objekt i 
regional transportinfrastrukturplan som ligger i Kungälv. PM:et innebär att verksamheten får 
kunskap om den politiska viljeriktningen och blir ett underlag till kommande revidering av 
Kungälvs översiktsplan. 

  

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

 
Avslutad 

 

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

Beskrivning 

BSoU 6. får i uppdrag att ta fram förslag hur vi säkerställer behovet av fritidsanläggningar på 
ett hållbart sätt fram till 2025. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige i november 
2019. 
 
Kopplas till arbete med lokalförsörjningsplanen 

Genomförande: Kontinuerligt arbete i lokalresursplaneringen 

 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

I lokalförsörjningsplanen identifieras status och upprustningsbehov på befintliga anläggningar. 

Ansvarig 
Anders Holm  
Startdatum 
2021-01-01 
Slutdatum 
2021-12-31 
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 Avslutad 
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Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från 
kommunstyrelsen 

14 uppdrag från kommunstyrelsen har genomförts under året. 

 Åtta är avslutade under året  
 Ett är avslutat med avvikelse  
 Fem är pågående  

19. Vidta åtgärder för att bromsa utvecklingen av VA-
taxorna Uppdrag 43 

Beskrivning 

På grund av snabb tillväxt och därpå följande behov av att bygga ut kapacitet att tillhandahålla 
VA-tjänster har VA-taxorna de senaste åren haft en snabb utveckling. Framöver står 
omfattande krav på utbyggnad av VA till Arödområdet och Stenungssund/Tjörn, behov av att 
lösa kapacitetsbrister och utbyggnad av VA till Marstrand och Tjuvkilsområdet samt därefter 
till Harestad och Nereby. Dessa utbyggnader är kostsamma och kommer att pressa taxan 
uppåt.  
Politiskt vill man bromsa taxornas utveckling och har givit ett uppdrag åt förvaltningen att 
återkomma med förslag på åtgärder. Man vill ta fram hållbara ekonomiska kriterier för den 
fortsatta utbyggnaden.  
Går stick i stäv med uppdrag 45 

Genomförande: Taxearbete pågår med mål att ny taxekonstruktion ska användas from 
2022 

 
 

Kommentar 
Tertial 2 2021 
 

Nya principer för VA brukningstaxan antogs av kommunfullmäktige 1 juli 2021 Dnr KS 2021/0107. 
Beslut om taxenivåer beslutas av kommunfullmäktige under hösten enligt ordinarie förfarande. 

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

 Avslutad 

20. Kommunens VA-utbyggnad/ekonomi med fler 
kostnadsbärare ger fler möjlighet till bygglov utomplans. 
Uppdrag 45 

Beskrivning 

Önskemålet är att ansluta fler fastigheter längs med överföringsledningar och möjliggöra att 
fler bygglov kan medges genom utökning av verksamhetsområdena för VA. Tanken är vidare 
att fler anslutna fastigheter ska medverka till att man på sikt kan sänka taxan, då fler 
kostnadsbärare är med och stordriftsfördelar kan uppnås. 

Genomförande: VA-utbyggnad sker enligt beslutad plan samt investerings- och 
driftplan 

 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 

Ansvarig 
Anders 
Holm  
Startdatum 
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Entreprenaden avseende Aröd etapp 1 är avslutad. Anslutning av befintliga fastigheter pågår. 

Byggnation av överföringsledning Björkås-Vävra pågår tillsammans med byggnation 
vattenöverföringsledning F. 

Upphandling av överföringsledning Kastellegården-Björkås har gått ut för upphandling under slutet 
av november. 

Överföringsledning från Vävra till Solberga och vattenöverföringsledning sträcka E ska gå ut för 
upphandling under december. 

Planering i enlighet med budgetbeslut för kommande period pågår tillsammans med projektering 
av överföringsledningar Vävra-Tjuvkil, Vävra-Hålta och etapp 1 Nordkroken. Projektering av Aröd 
etapp 2-5 pågår enligt plan. Avtalsförhandlingar pågår med Stenungssund och Tjörn avseende 
vattenöverföringsledningar från Solberga till Stenungssunds kommun. 

VA-utbyggnaden följer beslutade utbyggnadsplaner och tidsplan. Målsättningen är att undvika det 
skarpa föreläggandet från Länsstyrelsen i Aröd och på sikt möjliggöra fler bygglov längs 
kustbandet. 

Uppdragets genomförande avslutas 2021, fortsatt arbete genomförs och rapporteras i ordinarie 
verksamhet. 

2020-08-01 
Slutdatum 
2021-12-31 
 

 
Avslutad 

21. Se över resvanor för att optimera kollektivt resande 
Uppdrag 50 

Beskrivning 

Uppdraget hänger ihop med planen Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022 som antogs i 
KS 2019-09-11. Ta reda på hur folk reser för att kunna optimera kollektivt resande. 

Genomförande: Genomföra "Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022” 

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

Kommentar 
Tertial 3 2021 

Kommunen arbetar aktivt med planen "Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022 och dess 
intentioner. Resvaneundersökning har inte genomförts med anledning av pandemin men 
genomförande planeras till hösten 2022. I övrigt går arbetet med planen som planerat. 

Minskade intäkter med anledning av pandemin innebär besparingskrav som kommer att påverka 
turtätheten på vissa linjer under 2022. (KS2020/0996) 

  

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

 
Pågående 

22. Optimera användningen av pendelparkeringar Uppdrag 
51 

Beskrivning 

Trafikplan 2017 innehåller olika spår, bl.a. ett uppdrag för ´Plan för smart och effektiv 
parkering´. 

Genomförande: Genomföra "Plan för smart och effektiv parkering" 

Trafikplan 2017 innehåller olika spår, bl.a. "Plan för smart och effektiv parkering". Förvaltningen 
ska genomföra den för att uppnå trafikplanens resultatmål till målår 2030 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Målsättningen för beläggningsgraden på parkeringar är 80%. Vid 80% anses det vara ett högt 
utnyttjande, samtidigt som det finns platser över och parkeringen upplevs som tillgängligt. Under 
pandemin har beläggningsgraden på pendelparkeringarna varit låg, runt 20-50 procent. 

Ansvarig 
Anders 
Holm  
Startdatum 
2019-05-01 
Slutdatum 
2021-12-31 
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Förvaltningen arbetar efter Plan för attraktiv parkering. 

Gällande Ytterby så tittar förvaltningen på en bättre helhetslösning för stationsområdets alla delar 
där pendelparkeringen ingår. Målsättningen är att erbjuda fler pendelparkeringar. 

Strategier: (Utdrag ur Plan för attraktiv parkering) 

Strategier för parkering i tätortsmiljöer. 

 Verka för att öka andelen samnyttjande bilplatser och därigenom minska antalet 
markparkeringar. 

 Verka för att utöka och förbättra möjligheterna för cykelparkering vid hållplats. 

 Verka för att utöka och förbättra möjligheterna till laddning av elektriska fordon. 

 Verka för lättförståeliga parkeringsregleringar för att förebygga felparkering och söktrafik 

Strategier för parkering i serviceorterna 

 Verka för att utöka med pendelparkeringar vid huvud- och sekundärstråket. 

 Verka för att utöka och förbättra möjligheterna till laddning av elektriska fordon 

Avslutad 

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

Beskrivning 

En utredning med syfte att lyfta hela Komarken kräver samverkan med externa aktörer. Det 
gäller parter som Kungälvs Bostäder. Sänka vägen kräver en separat utredning som ger ett 
första intryck kring investeringsbehovet och effekterna på Komarken. 

Genomförande: Extern utredning, uppdrag 44 

En ombyggnation av Kongahällagatan kräver en utredning där externa aktörer är processägare. 
Förvaltningen kan bistå processen. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 

Omvärldsanalys, erfarenhetsutbyte och dialoger pågår. 

Förvaltningen har inplanerad dialog med Kungälvsbostäder och Förbo. Framöver är ytterligare 
bostadsbolag tänkta att ingå i nätverket för Komarken.Erfarenhetsutbyte ihop med FÖRBO och 
Kungälvsbostäder har gjorts vid ett studiebesök i ett äldre bostadsområde i Härryda som är 
under ombyggnation. Ombyggnationerna innefattar både byggnaderna och den yttre miljön. 
Studiebesök är inplanerat med Förbo i Björkås. 

 Åtgärder har gjorts i området för att förbättra tryggheten. 

 Planering av kvarteret Sparven (Willystomten) pågår. 

 En grov kalkyl över kostnad för projektet är 30-50 miljoner kronor 

Ansvarig 
Anders Holm, 
Haleh 
Lindqvist  
Startdatum 
2021-01-31 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 Pågående 

24. Tillse att Kungälvs taxor och hyror ligger i paritet med 
våra grannkommuners Uppdrag 22 

Beskrivning 

Redovisning med jämförelser görs årligen vid budget och taxebeslut 

Genomförande: Redovisning med jämförelser görs årligen vid budget och taxebeslut 

Fokusera på taxor och hyror angående fritidsanläggningar. 
Årsredovisning i samband med budget (T1 2021) 
Kolada-analys av fritidsfastigheter. 
Kommentar 
Tertial 3 2021 
Kungälvs kommun betalar ut bidrag i form av grundbelopp till fristående grundskolor med 
elever folkbokförda i Kungälvs kommun. I grundbeloppet ingår ersättning för 
simundervisning. 

Ansvarig 
Pia Jakobsson, 
Anders Holm  
Startdatum 
2019-05-01 
Slutdatum 
2021-12-31 
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Då fristående grundskolor får ersättning för simundervisning ifrån Kungälvs kommun innebär 
det att de fristående grundskolorna ska betala för den tid som de nyttjar kommunens simhall. 

Det har tidigare inte funnits någon taxa för fristående verksamheter och därför behövs en ny 
taxa införas för detta ändamål. Ekonomisk bedömning: En ökad intäkt till Kungälvs kommun 
på cirka 50 000 kr per år. 
Förslag till beslut: 
Ny taxa för fristående grundskolor för den tid de nyttjar i kommunens simhall på 400 kronor 
per tillfälle. 

 Avslutad 

25. Våga lita på och utveckla föreningslivet. Fler avtal där 
föreningar och kommunen delar på 
fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge föreningarna 
inflytande vid upphandling av anläggningar för fritid. 
Uppdrag 23 

Beskrivning 

Pågående arbete 
Neutral eller minskad kostnad om förvaltningens driftekonomi styr. Genomförande styrs av 
avtalsperioder för respektive förening. Uppdraget omhändertas dels genom att föreningarna 
blir remissinstans i förberedelsen/behovsfasen när en ny upphandling avseende anläggningar 
planeras. 

Genomförande: Teckna avtal med föreningar om drift av anläggningar 

Neutral eller minskad kostnad om förvaltningens driftekonomi styr. Risk för ökad kostnad om andra 
perspektiv styr.  
- Personalgruppens storlek styrs i hög grad av vintersäsongen. Att ”sälja” sommardrift utan att 
förändra vinterdriften innebär risk för periodisk överkapacitet.  
Stor effekt för aktuell förening. Liten för genomsnittlig medborgare.  
Genomförande styrs av avtalsperioder för respektive förening. 
 

Kommentar 
Tertial 1 2021 

I kommunstyrelsens budgetdirektiv inför 2020 gavs förvaltningen 60 riktade uppdrag inklusive 
uppdrag 23: Våga lita på och utveckla föreningslivet. Fler avtal där föreningar och kommunen delar 
på fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge föreningarna inflytande vid upphandling av anläggningar 
för fritid. 

Kommunstyrelsen har en vilja att fler föreningar ska få möjlighet att ansvara för driften av sina 
egna anläggningar och att man på så sätt delar på mer av kostnaderna mellan kommunen och 
föreningslivet. 

Förvaltningen har tittat på hur exempelvis Göteborgs stad och Ale kommun har gjort. I Göteborg 
har man endast några få föreningsdrivna kommunägda anläggningar. Inga nya avtal görs utan de 
som finns är gamla avtal som förlängs och därför fortfarande är aktiva. 
I Ale kommun har kommunen däremot föreningsdrift på kommunens samtliga anläggningar. Dock 
ligger fortfarande ansvaret för säkerhet och teknisk drift för exempelvis Ale Arena kvar på 
kommunen. Detsamma gäller driften av Skepplanda simhall. 

Verksamhetens bedömning 

I dagsläget finns redan ett antal avtal med föreningar, exempel på detta är badplatserna vid 
Romesjön, Vadholmen och Aröd. 
Kommunen har även städavtal med Kungälvs Handbollsklubb, Hermansby IF, Ytterby IS och IK 
Kongahälla. 
IBK Kungälv har tillsynsavtal i två av våra idrottshallar, Munkegärdehallen och Kastellegårdshallen 
och Kungälvs handbollsklubb har detsamma i Kungälvs Idrottshall, IK Kongahälla på Kongevi och 
Ytterby IS på Yttern. 

Förvaltningen har tagit tillbaka drift av fotbollsanläggningen Lunnevi, då avtalet löpte ut och enligt 
lagen om offentlig upphandling behövdes en ny upphandling göras. Första året inkom Kode IF med 
ett anbud, som visade sig vara högre än vad ekonomin tillät. Andra året driften av anläggningen 
var ute på upphandling inkom inga bud. 

Gällande föreningsdrift av mer komplicerade avläggningar, Skarpe Nord och Oasen is- och simhall, 
kräver anläggningarna utbildad personal på grund av myndighetskrav, gällande lagstiftning och 

Ansvarig 
Anders 
Holm  
Startdatum 
2021-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 
Avslutad 
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säkerhet. Föreningsdrift är därför inte möjlig på dessa anläggningar. 
Dessutom bör anläggningar med stora belysningsbehov, tillfartsvägar och anläggningar med stora 
renoveringsbehov inte läggas på föreningsdrift. Kostnaderna för reparationer av dessa kan bli för 
stora för föreningarna. 
 
Föreningsdrift sker på kommunens utebad, efter upphandling. Där har Kungälvs handbollsklubb ett 
avtal som sträcker sig över sommaren 2021. Dock har kommunens personal daglig tillsyn av 
bassängen, kemikalier, vattenprover och den tekniska biten av anläggningen. 

Befintlig personal har arbete att utföra året runt, efter att is-säsongen är avslutad på Skarpe Nord 
då även drift av fotbollsplanerna ligger kvar i nuvarande form hos förvaltningen. 

Bemanningens robusthet och kontinuitet är avgörande för grunduppdraget. Att säsongsrekrytera 
personal inte är ett alternativ, oavsett säsong 

Översyn sker regelbundet av bemanningen för att klara grunduppdraget för medborgare och 
föreningarnas behov. 

I antaget program, Idrottspolitiskt program, KS2018/1043, nämns följande kring anläggningar, drift 
och skötsel. 
Kungälvs kommun har många idrottsföreningar, närmare 90 stycken med relativt goda 
förutsättningar för att bedriva sin idrott. Nationellt ligger Kungälv högt upp i statistiken när det gäller 
antalet barn- och ungdomsaktiviteter som föreningarna genomför i relation till antalet barn och 
unga i kommunen. Kommunen är stolt över bredden och att ha så många idrotter representerade 
hos sig samtidigt som många utövare och lag håller hög nationell eller internationell nivå. Idrottens 
roll i Kungälv skall ses som en resurs och en investering med återbäring. 

h) Idrott - anläggning, drift och skötsel 

Vi vill… 
- Att det skapas bra förutsättningar för nyttjande, drift och skötsel av alla idrottsanläggningar i 
Kungälvs kommun. 

- Att det skapas bra förutsättningar för tillgängliga idrottsanläggningar. Att idrottsrörelsen skall vara 
remissinstans i arbete med planering av nya bostadsområden. 

- De kommunala målen om hållbarhet ska följas vid nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad 
av anläggningar. 

På kort sikt är föreslagen lösning i vissa fall något dyrare då kommunen tar hela ansvaret och 
kostnaderna för anläggningarna men i ett längre perspektiv så är det lönsamt då kommunen inte 
får lika mycket oväntade kostnader när driftsavtal löper ut och då det ofta konstateras att 
kommunen får återställa anläggningarna till rätt standard igen då visst underhåll inte utförts i rätt 
omfattning. Det får heller inte glömmas bort att säkerhetsfrågorna är obligatoriska och det aldrig 
kan avtalas bort ansvar till någon annan part. 

Förslaget att behålla det mesta av anläggningsdriften är redan finansierad. Det är lättare att ha en 
långsiktig ekonomisk kontroll när kommunen har anläggningarnas drift i kommunal regi eftersom 
kommunen lättare kan följa upp behov av kommande investeringar och reinvesteringar samt att 
säkerställa att rätt kvalitet på underhåll utförs. 

Beslutet innebär inga tillkommande kostnader. 

Informationen till Utskottet för bildning och lärande antecknas till protokollet, och föredrog av 
enhetschef fritidsanläggningar och fritidskonsulent 2021-04-13. 

26. NY 2021 Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop 
Kungälv – Ytterby Nytt uppdrag 2021 

Genomförande: Översiktsplan för Kungälv 

På lång sikt. För att läka ihop staden behöver förvaltningen starta ett arbete med en ny 
översiktsplan för hela kommunen, med en högre detaljering av tätorten Kungälv än resterande 
kommundelar. 
 
Åtgärder på kortare sikt kan lösas med strategiska dokument och policys. 
 
Kopplas till plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Kungälv-Ytterby 

Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat hallarena vid Yttern 
och bostäder på Åseberget. Detaljplan pågår för hallarenan, planprogram pågår för Åseberget. 

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

 
Pågående 
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Områdena Entré Ytterby, Åseberget och hallarenaområdet behöver komma längre och även 
byggas ut innan vi slutligen skapa kittet mellan områdena och länka ihop dem. 

En förutsättning för att bygga närmare nuvarande Marstrandsvägen är att nya länken mellan 
Ekelöv och Kareby är utbyggd. Då har Marstrandsvägen förutsättningar att bli en stadsgata och 
länka ihop Kungälvs tätort med Ytterby. 

Idag är Marstrandsvägen en av de högst frekventa kollektivtrafikstråken i Kungälvs kommun. Med 
fler hållplatser längs sträckan Komarken-Ytterby station tillsammans med de nya områdena 
vitaliseras området och kan utnyttjas för såväl kommunal som kommersiell service. 

Centrala Kungälv 

I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal, Nytorgstaden, Ängegärde och 
Kexfabriksområdet. Flera detaljplaner i olika skeden på Liljedal pågår samtidigt som byggnation 
pågår. Planprogram Nordre älvstranden pågår för kexfabriksområdet. Detaljplan pågår för 
Nytorgstaden. Detaljplan för bostäder och äldreboende pågår för Ängegärde. Upprustning av 
Västra gatan sker i tre etapper. Första etappen är planerad när Balder har byggt färdigt 
Klocktornet 36. 

Fokus i planeringen av Nytorgstaden och i utbyggnaden av Kongahällområdet är att länka 
samman gamla och nya Kungälv. 

27. NY 2021 Stadsutvecklingsarbete Kungälvs stadskärna 
på kort- och lång sikt Nytt uppdrag 2021 

Genomförande: Översiktsplan för Kungälv 

På lång sikt. För att läka ihop staden behöver förvaltningen starta ett arbete med en ny 
översiktsplan för hela kommunen, med en högre detaljering av tätorten Kungälv än resterande 
kommundelar. 
 
Åtgärder på kortare sikt kan lösas med strategiska dokument och policys. 
 
Kopplas till plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Kungälv-Ytterby 

Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat hallarena vid Yttern 
och bostäder på Åseberget. Detaljplan pågår för hallarenan, planprogram pågår för Åseberget. 

Områdena Entré Ytterby, Åseberget och hallarenaområdet behöver komma längre och även 
byggas ut innan vi slutligen skapa kittet mellan områdena och länka ihop dem. 

En förutsättning för att bygga närmare nuvarande Marstrandsvägen är att nya länken mellan 
Ekelöv och Kareby är utbyggd. Då har Marstrandsvägen förutsättningar att bli en stadsgata och 
länka ihop Kungälvs tätort med Ytterby. 

Idag är Marstrandsvägen en av de högst frekventa kollektivtrafikstråken i Kungälvs kommun. Med 
fler hållplatser längs sträckan Komarken-Ytterby station tillsammans med de nya områdena 
vitaliseras området och kan utnyttjas för såväl kommunal som kommersiell service. 

Centrala Kungälv 

I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal, Nytorgstaden, Ängegärde och 
Kexfabriksområdet. Flera detaljplaner i olika skeden på Liljedal pågår samtidigt som byggnation 
pågår. Planprogram Nordre älvstranden pågår för kexfabriksområdet. Detaljplan pågår för 
Nytorgstaden. Detaljplan för bostäder och äldreboende pågår för Ängegärde. Upprustning av 
Västra gatan sker i tre etapper. Första etappen är planerad när Balder har byggt färdigt 
Klocktornet 36. 

Fokus i planeringen av Nytorgstaden och i utbyggnaden av Kongahällområdet är att länka 
samman gamla och nya Kungälv. 

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

 
Pågående 

28. NY 2021 Genomför fördjupad översiktsplan för Kode 
Nytt uppdrag 2021 

Genomförande: Fördjupad översiktsplan för Kode tätort 

FÖP för Kode tätort startar under 2021 i samband med att FÖP Ytterby når antagande. Antagande 
beräknas ske efter årsskiftet 2020/21. 

Ansvarig 
Anders 
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Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Status 

Arbetet med att ta fram en samrådshandling för FÖP Kode pågår. En medborgardialog har 
genomförts där syftet var att, i ett tidigt skede, ta del av invånarnas erfarenheter, kunskap och 
tankar om Kode nu och i framtiden. Resultatet av medborgardialogen används som underlag i det 
fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Andra underlag som kommer att tas fram är 
exempelvis Trafikutredning, Grönstrukturplan, Övergripande dagvatten/skyfallsutredning, 
Geoteknisk utredning med flera. 

Medborgardialog  

Under våren 2021 genomfördes en medborgardialog i två steg, en generell dialog för samtliga 
medborgare och en dialog riktade till elever på skolorna i Kode. Medborgarna hade under en 
månads tid möjlighet att besvara en webbenkät och lämna kommentarer om specifika platser i ett 
kartformulär. Resultatet av dialogen har nu sammanställts i en rapport där vi särskilt belyst de 
synpunkter som förekommer ofta. 

Läs mer och ta del av sammanställningen av medborgardialogen här: 
https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/planer-byggprojekt/fop-kode/ 

Längre fram i planprocessen, under samråd och granskningstid, kommer medborgare ges 
möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna förslaget till fördjupad översiktsplan för Kode 
(FÖP Kode). 

Preliminär tidsplan 

 Medborgardialog - våren 2021 

 Samråd - hösten 2022 

 Granskning  - våren 2023 

 Antagande och laga kraft - 2023 

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

 
Pågående 

29. NY 2021 Digitalisera hela bygglovsprocessen för att 
komma ner i handläggningstid Nytt uppdrag 2021 

Beskrivning 

VI ska införa en helhetslösning med ärendehantering, processer, administration. 

Genomförande: Digitalisering bygglovsprocessen 

VI ska införa en helhetslösning med ärendehantering, processer, administration. Projektet drivs 
av IT-strateg tillsammans med bygglovsenheten. Upphandling är planerad för 2020. Införa och 
implementera i 2021. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Digitalisering av bygglovsprocessen pågår för fullt, men slutdatum är flyttat till 2022-03-07 
(införande sker under v.10, 2022). Förseningen beror dels på att tilldelningsbeslutet i 
upphandlingen blev överklagat i både förvaltningsrätt och kammarrätt under året som gått. 
Därefter försenades en leverans från ett mjukvaruföretag till ett annat vilket skapade förseningar 
i hela kedjan och svårigheter med resurssättning hos mjukvaruföretagen. 

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

 Avslutad 
med avvikelse 

30. NY 2021 Inrätta ett fast forum för medborgardialog – 
öppna rum för prioriterade stadsplaneringsprojekt Nytt 
uppdrag 2021 

Genomförande: Upprätta ett fast forum för medborgardialog 

Utgångspunkten är att använda utrymmet i lobbyn i entréplanet för att på ett tydligare sätt involvera 
medborgare i stadsutvecklingsprocessen i kommunen. Andra platser kan också bli aktuella. 
 

Kommentar 

Ansvarig 
Anders 
Holm  
Startdatum 
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Tertial 3 2021 

Inrättande av en utställning i entrén i stadshuset sker under våren 2022. Utställningen kommer att 
innehålla både en digital och fysisk 3d-modell över Kungälvs tätort och Ytterby. Hela kommunen 
kommer finnas i digital miljö. Dialog kan föras vid befintliga sittgrupper och vid den fysiska 
modellen. Det framtida Kungälv kommer också att presenteras i montrar och på affischer. 

Planen är att genomföra regelbundna dialoger där vi bjuder in medborgare och näringsliv. 
Nyckelpersoner inom kommunen, både tjänstepersoner och politiker kan använda arenan för 
dialog kring samhällsutvecklingen och andra frågor. 

2021-01-01 
Slutdatum 
2021-12-31 
 

 
Avslutad 

31. NY 2021 LOK-stödet höjs under 2021 och 2022 Nytt 
uppdrag 2021 

Genomförande: Implementera förändringar i bidragssystemet 

En översyn av LOK-stödet / bidragssystemet genomfördes 2020. Genomförande av förändringar är 
planerade 2021. 
En höjning kan innebära en ökad aktivitet i föreningarna och därmed en ökad kostnad för 
utbetalning av bidrag. 
Kommentar 
Tertial 3 2021 

Efter 2021 års ordinarie utbetalningar fanns 215 tkr kvar i budget. Beslut i kommunstyrelsen 
(KS2021/1027) om tillskott med 500 tkr möjliggjorde en total extrautbetalning på 715 tkr i oktober 
2021. Ordinarie och extra utbetalningar baserades på faktiska aktiviteter under våren 2021. 

Ytterligare tillskott på 240 tkr gjordes till inomhusföreningar baserat på 2019 års aktiviteter 
(KS2021/1912). Anledningen är att de hade ett lägre antal aktiviteter under pandemin och fick då 
lägre ersättning i ordinarie och första tillskottsutbetalningen. 

I KS beslut (KS2021/1027) uppdras Kommundirektören pröva utifrån budgetåtagande om höjt 
LOK-bidrag en stegvis höjning 2022 med 850 000 mkr och ytterligare 1 560 000 mkr 2023. I 
samband med en stegvis höjning krävs en anpassning och översyn av LOK-bidragets krav och 
bredd samt samordning med övriga styrande dokument och givna uppdrag, ex 7.1 tillse att 
Kungälvs taxor och hyror ligger i paritet med våra grannkommuner. 

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

 
Avslutad 

32. NY 2021 Implementera avfallsplan 2021-2030 (ersätter 
tidigare utredningsuppdrag) Nytt uppdrag 2021 

Beskrivning 

Avfallsplanen beräknas att börja gälla från 2021 

Genomförande: Implementera avfallsplan 2021-2030 

Avfallsplanen beräknas att börja gälla från 2021. Politisk beslutstagning och förberedelse med 
underlag för implementering i 2020. Implementering från 2021 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 

Arbete med implementering pågår enligt plan. Renhållningsenheten samverkar med flera andra 
enheter i förvaltningen för att uppnå målen i avfallsplanen. 

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

 Avslutad 
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Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige 

Fyra uppdrag från kommunfullmäktige har genomförts under året. 

 Två är avslutade under året  
 Två är pågående  

33. DB Samordning av medborgardialoger tillsammans 
med Fullmäktiges beredningar. Uppdrag DB 

Genomförande: Öppet hus i stadshuset 2021 

 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Förvaltningen har under perioden fördjupa dialogen med medborgarna genom ett öppet hus av 
stadshuset. Det öppna huset ägde rum den 25 november 2021 och lockade ett relativt stort antal 
kommunmedlemmar till stadshuset där förvaltningsledningen, verksamhets- och enhetschefer 
tillsammans med förtroendevalda tog emot dem. Testet får anses fallit väl ut och förvaltningen 
anser att en fortsättning kan övervägas. 

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

 
Avslutad 

34. DB Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom 
omsorg, utbildning och samhällsbyggnad tillsammans 
med KF Beredningar. Uppdrag DB 

Genomförande: Utredning digitalisering, steg 1. AI steg 2. Utredningen pågår, projekt-
ledare är tillsatt från kommunkansliet och olika förslag har undersökts. Svårigheter 
kopplade till sekretess-lagstiftningen har identifierats. 

Utredning avseende digitalisering påbörjad. Prioriterat område är Myndighet. AI kommer i nästa 
steg. 
Ett program är under framtagande 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Digitalisering är, i teknisk mening, en omvandling från analoga till digitala system. Arbetet med 
digitaliseringsfrågan pågår kontinuerligt i förvaltningen. Det finns olika sätta att digitalisera, men 
även i olika utsträckning. I digitaliseringsarbetet särskiljer man enligt följande kategorier: 

 Artificiell intelligens (AI): Ett system med datorer som är kapabla att härma mänskligt 
beteende och utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. 

 Digitalisering: I teknisk mening, en omvandling från analoga till digitala system. 

Bygglovshanteringssystemet Nova har köpts in och är i processen att implementeras, systemet 
beräknas vara i drift i mars 2022. Implementeringen av den nya e-tjänsteplattformen är igång och 
plattformen har en koppling till kommunens hemsida. System för digital ansökan om fortsatt 
ekonomiskt bistånd kommer att vara på plats i juni 2022. Detta system kommer sedan att ligga 
som grund för AI-system för ansökan om ekonomiskt bistånd. 

Den nya grafiska profilen är färdigställd och är i implementeringsprocessen. Mallar har tagits fram 
och kommunens hemsida kommer att uppdateras utifrån den grafiska profilen. Vidare har digital 
signering av protokoll införts och digital signering av avtal är i implementeringsfas. 

Digital ansökan om förskola eller annan pedagogisk omsorg, skola och fritidshem och ansökan om 
skolskjuts är satta i drift. Digital specialkostansökan för skola förskola är implementerad sedan 
hösten 2021 

Bokning av borgerlig vigsel, anmälan till tomtkö, avläsning av vattenmätaren, visselblåsarfunktion 
och klimatmoduler för måltider är några av de system som är i pipeline och kommer att vara 
driftsatta under första halvåret 2022. 

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

 
Pågående 
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35. DB Demokratins förutsättningar - hur att få 
medborgare att aktivt delta i politiskt arbete på sina 
egna villkor? Uppdrag DB 

Genomförande: Kopplas till digitaliseringsstrategi. 

Tas fram under mandatperioden. Fånga såväl medborgare som näringsliv och föreningar 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Digital signering av mötesprotokoll har införts efter beslut i kommunstyrelsen (Dnr KS2021/1625-1) 
Utredning av möjliga alternativ för att kunna skicka ut möteshandlingar med sekretess via en app 
pågår. 

Digitaliseringen är en möjliggörare och bland annat så kallade ”säkra rum” har anskaffats under 
perioden för att möjliggöra digitala möten med sekretessinformation. Vid en utvärdering har "säkra 
rum" inte bedömts vara den bästa lösningen och andra system utvärderas därför. 

Rutinerna för arvoden har tydliggjorts och ett nytt intranät med tydligare information har införts. 

Vidare fortsätter arbete med ett arbete med att på ett bättre vis synliggöra kommunfullmäktiges 
digitala sammanträdessändningar. Ett nytt system kommer att upphandlas efter att en ytterligare 
omvärldsbevakning är genomförd. Det nya systemet är tänkt att tillgängliggöra 
kommunfullmäktiges sammanträden genom att texta dem och syftet med utredningen är att 
säkerställa att det kommande systemet uppfyller nya krav i lagstiftningen. 

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

 
Pågående 

36. EB5 Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med 
fokus på bygglovsverksamheten, utifrån produktions- 
och kostnadsparametrar Uppdrag EB5 

Beskrivning 

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

Genomförande: Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på 
bygglovsverksamheten, utifrån produktions- och kostnadsparametrar 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-11-05 § 139/2020 
 
 
Beredningsskrivelse –Ekonomiberedningens fullmäktigeuppdrag (Dnr KS2020/1495) 
 

Ansvarig 
Pia 
Jakobsson 
Startdatum 
2020-11-09 
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Ekonomiberedningen har genom budgetdirektiv fått fyra uppdrag av fullmäktige som på olika sätt 
berör samhällsbyggnadsprocessen. Ett av dessa är klart och ett hanteras delvis genom den 
ordinarie rambudgetprocessen. Ekonomiberedningen vill förtydliga sitt uppdrag från fullmäktige 
och föreslår därför att uppdragen med likartad innebörd slås ihop till en ny formulering och att det 
avslutade uppdraget avslutas. 
 
Beslut  
 
EB1 avslutas. EB 2, EB3 samt EB4 slås ihop och får ny lydelse. 
 
EB5 Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på bygglovsverksamheten, utifrån 
produktions- och kostnadsparametrar. Utvärderingen skall särskilt belysa i vilken utsträckning 
avgifter respektive skatter finansierar verksamheten. Vid behov, och i den mån så är möjligt, ska 
beredningen lämna förslag till kommunfullmäktige på avgiftsnivåer som innebär 100% 
avgiftstäckningsgrad. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Beredningen har tillsammans med förvaltningen gått igenom förutsättningarna för 
bygglovsprocessen och processen för planberedskap utifrån uppdragets fokusområden. 
Beredningen har förklarat sig nöjda med dialogen och därmed avslutas uppdraget i förvaltningen. 
Det som återstår är att ekonomiberedningen formulerar en beredningsskrivelse till fullmäktige som 
svar på uppdraget. 

Slutdatum 
2021-12-31 
 

 Avslutad 
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Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen 

20 uppdrag från kommunstyrelsen har genomförts under året. 

 13 har avslutats under året  
 Ett har avslutats med avvikelse  
 Sex är pågående  

37. Undersök tillsammans med Kungälv Energi AB om det 
går att skapa WIFI-zoner i centrala och besöksintensiva 
lägen (kopplas uppdrag 60) Uppdrag 48 

Genomförande: Förstudie Wifi zoner, Kungälv energi 

Wifi zoner i Kungälv 
 
Kungälv energi har valt sex platser i kommunen för en förstudie om wifi zoner 
Man har kontakt med flera leverantörer av system och teknik för wifi zoner 
En förstudie om fiberaccess och monteringslösningar är också startad 

Kommentar 
Tertial 2 2021 

Efter bolagsdialogen den 10 juni 2021, där frågar diskuterats med bolagen och 
Kungälvsbostäder, kommer uppdraget om WIFI-zoner att avskrivas. Arbetet kommer istället att 
fokusera på utveckling av kommunens egna, redan etablerade, WIFI-nät för att göra besöken av 
kommunens verksamheter tillgängliga och användarvänliga som möjligt. 

 
Startdatum 
2020-09-01 
Slutdatum 
2021-12-31 
 

 
Avslutad 

 

38. Föreslå en plan för utvecklingen av Yttern- och 
Oasenområdena enligt beskriven intention Uppdrag 25 

Genomförande: Ta fram förslag för utveckling av Yttern- och Oasenområdena 

Utvecklingsarbete med hallarena 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 

Detaljplan för Yttern etapp 1, (hallar och centrumfunktion) pågår och planerat samråd 
är Q1 2022. 

Nödvändiga utredningar så som dagvatten, geoteknik, trafik, parkering mm pågår 
eller är genomförda. 

Därefter planeras fler detaljplaneetapper innehållande bland annat bostäder och 
verksamhetslokaler att starta. 

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

 Pågående 

 

39. Fortsätt utvecklingsarbetet kring Bohus Fästning i 
samarbete med stat och region Uppdrag 28 

Beskrivning 

Utvecklingsplan med SFV 

Genomförande: Dialog med SFV och VGR 

Pågående, dialog förs med SFV och dagens aktör på Fästningsholmen. Avtalet med 
extern aktör gäller till och med 2022 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Ett utkast till utvecklingsplan är överlämnat till SFV i januari 2021, på grund av 

Ansvarig 
Åsa Berglie, Ann-
Charlott Backström  
Startdatum 
2019-05-01 
Slutdatum 
2021-12-31 
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organisatoriska utmaningar hos SFV har återkoppling på detta utkast inte skett än. 

Dialog pågår både rörande hyres/markavtal för Fästningsholmen och 
utvecklingsplanen. Dialog förs också parallellt med aktören (kommunens 
andrahandshyresgäst). 

Arbetet kommer att fortgå helt enligt uppdraget. 

 Avslutad med 
avvikelse 

40. Involvera chefer och medarbetare i 
internkontrollarbetet Uppdrag 29 

Genomförande: Systematisk intern kontrollarbete - Årligen återkommande 

Arbetet med intern kontroll som inletts 2018/2019 fortsätter och fördjupas. 
Ekonomichefen och enheten för ekonomi och kvalitet driver processen. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Uppföljning av intern kontroll 2021 samt Plan för 2022 är redovisad och godkänd av KS. Inför 
2022 planeras åtgärder för att ytterligare sprida kännedom och kunskap om intern kontroll i 
förvaltningen. 

Ansvarig 
Håkan 
Hambeson  
Startdatum 
2019-01-01 
Slutdatum 
2023-12-31 
 

 Pågående 

 

41. Lyft fram föreningshjältar och eldsjälar, vid 
nationaldagen! Uppdrag 35 

Beskrivning 

Politisk frågan. Administrativt stöd vid behov 

Genomförande: Politisk frågan. Administrativt stöd vid behov 

Samarbete har upprättats mellan den nya kommunledningssekreteraren och 
kommunfullmäktiges ordförande. Rutinen för det fortsatta arbetet kommer dokumenteras under 
hösten 2021. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Ett arbetssätt där kommunledningssekreteraren planerar nationaldagsfirandet inklusive arbetet 
med eldsjälar under ledning av KF-s ordförande är upprättat. 

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

 Avslutad 

 

42. Genomför och implementera utvecklingsarbetet i 
Strategi 2035 tillsammans med Västsvenska 
Handelskammaren Uppdrag 36 

Genomförande: Workshop som leder fram till en strategi. Efter genomförda 
workshoppar med näringslivet har en strategi framtagits. Denna har genomgåtts av 
förvaltningen i samråd med politiken. Bl.a. med anledning av situationen med Corona 
och dess effekter på näringslivet ska strategin också kommuniceras med näringslivet 
inför antagande. Detta beräknas kunna ske under juni 2020. 

Näringslivsstrategi 2035 är framtagen och kommer att beslutas under hösten 2021. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Efter workshopar, ledda av Västsvenska Handelskammaren, har en näringslivsstrategi tagits 
fram i samverkan mellan näringsliv, politiker och tjänstepersoner från kommunen. Strategin 
antogs i kommunstyrelsen i augusti 2021 och förvaltningen arbetar utifrån den. 

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

 Avslutad 
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43. Gör kommunens värderingar kända för alla anställda 
Uppdrag 41 

Genomförande: Revidera kommunens befintliga värderingar. 

Ta fram gemensamma värderingar 
 
 Värderingarna ändrade men genomförande av att göra de kända kvarstår 
 

Kommentar 
Tertial 2 2021 
 

Värderingarna finns i förvaltningsverksamhetsplan och sektors planer. 
Värderingarna är en del i introduktion av nya medarbetare och på chefsbas. 

Ansvarig 
Haleh Lindqvist, Ann-
Charlott Backström  
Startdatum 
2019-09-01 
Slutdatum 
2021-12-31 
 

 Avslutad 

 

44. Tillse att hela organisationen bidrar till att öka 
allmänhetens förtroende Uppdrag 42 

Genomförande: Kompetensutveckling för uppdraget: Hela organisationen bidrar till att 
öka allmänhetens förtroende 

Utveckla kommunens service, myndighetsutövning samt ledning och styrning. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Arbete med MOVE, Modell för verksamhetsstyrning, och tillitsbaserad ledning och styrning 
fortgår och omfattar samtliga chefsled. Värdegrundsarbetet har lyfts in i förvaltningens 
verksamhetsplan och sektorsplaner och kommer att vara en del av det kommande arbete. Vidare 
är en kompetensförsörjningsplan under upparbete. Denna kommer att gå upp för beslut under 
januari 2022. Förvaltningen har ett pågående arbete med att öka svars- och återkopplingstakten 
till kommuninvånarna, ett led i detta är en ökad uppföljning av arbetet. 

Internkontrollen och uppföljningar vidareutvecklas, nya riktlinjer för bisysslor har beslutats av 
kommunstyrelsen den 15 december 2021 och en genomlysning av de anställdas bisysslor har 
gjorts med hjälp av PWC. Ett digitalt bygglovshanteringssystem har implementerats och kommer 
att vara redo att användas i mars 2022 och arbetet med genomförande av system för e-ansökan 
av försörjningsstöd pågår både i styrgrupp och projektgrupp. Utöver dessa har ett nytt 
bokningssystem för lokaler och fritid satts i drift och e-tjänsteplattform, 
informationssäkerhetssystem med flera håller på att tas fram. 

Uppdraget anses avslutat då arbetet går nu in i linjen och ordinarie verksamhet där det kommer 
att fortsätta och kontinuerligt följas upp. 

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

 Avslutad 

 

45. Tillse att chefer utbildas och hålls uppdaterade i 
arbetsmiljöarbetet Uppdrag 57 

Genomförande: Pågående arbete 

Alla chefer ska tillsammans med skyddsombud genomgå SKR:s arbetsmiljöutbildning - Sunt 
arbetsliv 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 

Sunt arbetslivs tredagars arbetsmiljöutbildning har genomförts för näst intill alla chefer.  
Utbildningen kommer att fortsätta med samma koncept men i stället en gång om året för 
skyddsombud och chefer. 

Ansökan om stöd från Sunt arbetslivs resursteam har beviljats. AFA Försäkring bekostar 
resursteamet som under två års tid kommer att bidra med kompetensförstärkning kring 
friskfaktorer för att få en långsiktigt frisk organisation med låg och stabil sjukfrånvaro 

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

 Avslutad 
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46. Tillse att alla chefer ökar sin ekonomiska kompetens 
Uppdrag 58 

Genomförande: Årligt återkommande utbildning. Kartläggning av behov hos chefer 
planeras. 

Vi fortsätter och fördjupar vårt arbete. Förvaltningen genomför idag centrala utbildningar inom 
ramen för kommunens chefsutbildning. Varje chef träffar också "sin" sektorekonom för 
genomgång av sektorns/verksamhetens/enhetens förutsättningar. Varje ekonom träffar löpande 
"sina" chefer i samband med uppföljningar och i budgetarbete. En kartläggning kommer att göras 
för att fånga upp chefernas behov 
 

Kommentar 
Tertial 1 2021 

Utbildning genomförs enligt plan. Covid-19 har påverkat möjligheterna att mötas i större grupper. 
Utbildningar i mindre grupper och digitalt har genomförts. Uppdraget överförs till linjen och är en 
del av ekonomi- och kvalitetsenhetens löpande arbete. 

Ansvarig 
Pia 
Jakobsson  
Startdatum 
2019-05-01 
Slutdatum 
2023-12-31 
 

 Avslutad 

 

47. NY 2021 Hävda kommunens beredskap vid 
upphandlingar Nytt uppdrag 2021 

Genomförande: Samarbete kring analys av beredskapsbehov 

Starta ett samarbete mellan upphandling, näringslivsfunktionen, måltidsfunktionen och LRF för 
att analysera hur kommunens beredskapsbehov bäst kan tillgodoses. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

arbetet fortgår genom samarbeten mellan sektor SoU och ToS och kommunens 
upphandlingsfunktion. 

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

 
Pågående 

 

48. NY 2021 Årlig uppföljning av Agenda 2030 Nytt 
uppdrag 2021 

Genomförande: Kartläggning, analys och uppföljning av Agenda 2030 

En arbetsgrupp tar fram underlag för analys och förslag på åtgärder. Resultatet planeras 
rapporteras till KS i april 2021 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 

En samlad uppföljning av Agenda 2030 och program hållbar utveckling planeras i samband 
med bokslut 2021. Uppföljningen kommer att göras varje år. 

Information om Agenda 2030 pågår i förvaltningen. 

I förvaltningens verksamhetsplan 2022 samt i sektorplanerna för 2022 redovisas hur 
organisationen planerar at arbeta med Agenda 2030. Genomförandet av uppdraget avslutats 
och fråga hanteras fortsättningsvis som en del av kommunens grunduppdrag 

Ansvarig 
Håkan 
Hambeson  
Startdatum 
2020-08-01 
Slutdatum 
2021-12-31 
 

 Avslutad 

 

49. NY 2021 Ta fram åtgärder för att stärka 
nyföretagsamheten Nytt uppdrag 2021 

Genomförande: Anordna event och träffar 

Tillsammans med nyföretagarcentrum och andra organisationer anordna event och träffar i 
lämplig form för att informera om att starta och driva företag. Fördjupa samarbetet mellan 
gymnasieskolan och näringslivstrategen kring ung företagsamhet. 
 

Ansvarig 
Erik 
Lindskog  
Startdatum 
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Kommentar 
Tertial 3 2021 

Nyföretagarcentrum har genomfört sex rådgivningsdagar samt startat ett digitalt "Starta-eget 
seminarierum" Samarbetet mellan kommunens näringslivsfunktion och gymnasieskolan (med 
dess UF företag) har utvecklats och förbättrats. 

2021-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 
Pågående 

50. NY 2021 Utred och om möjligt att införa bostadskö för 
unga Nytt uppdrag 2021 

Genomförande: Dialog med Kungälvsbostäder och Förbo 

Tillsammans med Kungälvsbostäder och Förbo utreda de ekonomiska och juridiska 
förutsättningarna för en ungdomsbostadskö. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 

En juridisk utredning kring förutsättningarna har färdigställts och visar att det är möjligt enligt 
lagstiftningen att ha en bostadskö för unga. Utredningen har kommer att redovisas för 
kommunstyrelsen i mars 2022. 

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

 
Pågående 

 

51. NY 2021 VA-kollektivets ekonomi redovisas i 
årsredovisningen enligt Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendationen Nytt uppdrag 2021 

Genomförande: Utveckla redovisningen av VA i årsredovisningen 

Kommunfullmäktige fattar i samband med bokslutet beslut om VA:s särredovisning och 
förvaltningen har planerat för att utveckla den redovisningen. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Kommunfullmäktige fattar i samband med bokslut beslut om VA:s särredovisning. Kommunens 
bokslut inklusive VA-verksamheten redovisas enligt RKR:s rekommendationer samt enligt Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Någon särskild rekommendation kring utformningen av 
VA:s särredovisning finns inte bland RKR:s rekommendationer. 

Förvaltningen arbetar ständigt med att utveckla och förtydliga redovisningen för en ökad 
förståelse av VA-verksamhetens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. 

Ansvarig 
Pia 
Jakobsson  
Startdatum 
2021-01-01 
Slutdatum 
2021-05-31 
 

 Avslutad 

 

52. NY 2021 Förslagsverksamheten utvecklas och 
stimuleras med tydlig återkoppling och uppmuntran Nytt 
uppdrag 2021 

Genomförande: Utreda utveckling av förslagsverksamhet 

En utredning angående hur detta kan genomföras ska påbörjas under våren 2021. Ansvarig: 
Annika Renström 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Utredning och analys av åtgärder har genomförts. Förvaltningens nuvarande system såsom 
samverkansavtal och dess delar, ronder och modellen för verksamhetsstyrning (MOVE) ger 
goda förutsättningar för medarbetare att ge förslag och få återkoppling. Den löpande dialogen, 
öppet förhållningssätt och god arbetskultur ger ytterligare utrymme för medarbetare att 
inkomma med förslag. 

Förbättringsförslag som en stående punkt på APT avses att införas för att uppmuntra till att 
komma med förbättringar och sätta fokus på ämnet. Anteckningar förs på APT och det är lätt 

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

 Avslutad 
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att följa upp vad som sades. Samverkansavtalets process innebär att frågor ska lyftas upp och 
ned i organisationen samt att förslaget ska utvärderas i första hand där frågan ligger närmast. 

53. NY 2021 Utveckla kommunens service och bemötande 
för medborgare och företag Nytt uppdrag 2021 

Genomförande: En intern arbetsgrupp startar ett arbete 

Starta en intern arbetsgrupp för att främja kommunens service och bemötande för medborgare 
och företag. Utgångspunkten är den årliga mätningen insikt och svenskt näringslivs rankning. I 
gruppen ska olika myndighetsområden vara representerade. Syftet är att tillsammans jobba 
strukturerat med insikt och andra rankningar för att utveckla kommunens service och 
bemötande. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Under perioden har arbetet fortsatt under ledning av näringslivsstrategen och mot bakgrund av 
resultaten av djupintervjuerna och mätningen i Insikt. Som en effekt av arbetet och analyserna 
har näringslivsfunktionen förändrats och knutits närmare kundcenter. 

En intern arbetsgrupp för att främja kommunens service och bemötande för medborgare och 
företag är startad. Utgångspunkten är den årliga mätningen Insikt och Svenskt Näringslivs 
rankning. I gruppen är olika myndighetsområden representerade. Syftet är att tillsammans 
jobba strukturerat med Insikt och andra rankningar för att utveckla kommunens service och 
bemötande. 

Ett arbete med att få förståelse för skillnaderna mellan resultatet i Insikt och Svenskt 
Näringslivs enkäter har påbörjats, där djupintervjuer med företag i kommunen har genomförts. 
Utifrån resultatet i intervjuerna kommer åtgärder att tas fram för att förbättra resultatet i 
Svenskt Näringslivs ranking. 

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

 Pågående 

 

54. NY 2021 Upprätta förslag för idrottscentrum med 
kostnader och genomförandetid Nytt uppdrag 2021 

Genomförande: Upprätta förslag för idrottscentrum 

Utredningsarbete pågår rörande arenans innehåll, kostnader och finansiering. 
 
Arbetet sker i dialog med Idrottsrådet, föreningslivet, näringslivet och med fastighetsägare 
inom detaljplaneområdet. 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Ett inriktningsbeslut är fattat i kommunfullmäktige 2 dec 2021. Uppdrag har getts från KF 
till ekonomiberedningen att arbeta in finansieringen av arenan i rambudget 2023-2026. 

Förvaltningens uppdrag är att baserat på rambudgeten arbeta in arenan i kommande 
investerings-och driftprogram för 2023-2026 med utblick 2027-2030. 

Genomförandet av uppdraget att upprätta förslag för idrottsarenan är klart. 

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

 Avslutad 

 

55. NY 2021 Involvera all personal i arbetsmiljöarbetet Nytt 
uppdrag 2021 

Genomförande: Utbildning i arbetsmiljö för medarbetare 

En modifierad version av Sunt Arbetsliv ska tas fram. Utbildningen ska kunna 
genomföras på APT 
 

Kommentar 
Tertial 1 2021 
 

Utbildningsmaterial för medarbetare har tagits fram och används på APT. 

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

56. NY 2021 Uppdraget att bilda kommunkoncern skall 
beakta nya möjliga områden att organisera i bolagsform 
Nytt uppdrag 2021 

Genomförande: Utreda kommunkoncern med förslag på genomförande 

Utredningen om en kommunkoncern har intensifierats under hösten 2020 och planen är att 
fatta beslut om eventuellt bildande senast december 2020. Vilka eventuellt nya områden som 
ska organiseras inom ramen för kommunkoncernen kommer att beaktas i nästa fas av 
utredningen. De ekonomiska, personella och verksamhetsmässiga förutsättningarna behöver 
utredas 
 

Kommentar 
Tertial 3 2021 
 

Den 11 november 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att den 1 december 2021 bilda 
en kommunkoncern med AB Kongahälla som moderbolag. AB Kongahällas styrelse och 
bolagsstämma har fattat ett antal beslut, bland annat tillsättande av VD, dataskyddsombud 
och arkivansvarig samt godkännande av ny bolagsordning, ägardirektiv, styrelsens 
arbetsordning och VD-instruktion 

Vidare godkände AB Kongahällas bolagsstämma även aktieöverlåtelseavtal, vilket innebär 
förvärvande av bolagen Bokab och Kungälv Energi från Kungälvs kommun. 

Inför kommunfullmäktiges beslut den 11 november 2021 arbetade förvaltningen med 
framtagande av bland annat risk- och konsekvensanalyser för skatt, moms, administration 
och upphandling. Vidare har förvaltningen arbetat med framtagande av och revidering av 
styrande dokument, ägardirektiv och bolagsordningar, omvärldsanalys, juridisk översiktskarta 
samt andra delar som måste vara på plats inför koncernens uppstart och sjösättning. 

Koncernens uppbyggnad tillåter att fler verksamheter innefattas. Förvaltningen bedömer att 
utökning av fler delar ske när koncernens samtliga delar är implementerade och grunden är 
på plats. 

I samband med kommunfullmäktiges inriktningsbeslut, om att bolagen organiseras i en 
koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning, den 5 november 2020 beslut 
(§153/2020) fattades även beslut om uppdrag till kommunstyrelsen om att fortsätta dialogen 
med Stiftelsen Kungälvsbostäder kring framtidens allmännytta och återkomma till 
kommunfullmäktige under 2022 med ett förslag om hur den bäst är organiserad i framtiden. 
Uppdraget skall ske i dialog med ekonomiberedningens presidium 

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

 Avslutad 
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Uppdrag till kommundirektören utöver budgetdirektivet  

Namn på 
uppdrag 

Eventuellt 
diarienummer 

Besvarat/ 
färdigställt/ 
status 

Kommentar 

Uppdrag till 
kommundirektören 
– åtgärder för 
näringslivet i 
Kungälv 

 

KS2020/0469 

 

Inkom 2020-03-19 

Genomfört, utöver de 
åtgärder som 
redovisats i 
uppdragssvaret har 
ytterligare beslut 
fattats för att 
underlätta för 
näringslivet, bland 
annat borttagande av 
taxa för uteserveringar 
både 2021 och 2022. 

 

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

KS2020/1099 
 
Inkom 2020-06-18 

Genomfört. Besvarat i 
KS  
2021-10-20 

 

Uppdrag att utreda 
kommunens 
åtagande gällande 
dränering av 
fotbollsplan, 
Ytterby IS, Yttern 

 

KS2020/1262 

 

Inkom 2020-07-15 

Genomfört och 
fortsätter och ytligare 
åtgärder kommer att 
vidtas under 2022. 

Dräneringen av B-plan (gräs) är 
utförd sedan länge och den blev 
inte tillräckligt bra. Föreningen 
ville att kommunen skulle dränera 
mer men sommaren 2020 när 
den utfördes så var det så långt 
budgeten tillät. Ytterligare 
dränering planeras inför våren 
2023. 

Gällande konstgräsplanen är 
upptagning av konstgräs, 
uppbyggnad av ny dränering och 
underlag samt återinstallation av 
konstgräset upphandlat och klart. 
Avsikten var att få det klart så fort 
som möjligt men i samråd med 
föreningen så valdes att flytta 
arbetet till vecka 26-30 då all 
verksamhet har uppehåll. Hade 
arbetet lagts tidigare hade det 
stört fotbollssäsongen och deras 
lägerverksamhet. 

(Först var det tänkt att arbetet 
skulle utföras under december-
januari men inga anbud inkom då 
ingen ansåg att det var säkert att 
utföra arbetet då pga väderlek 
och minusgrader.) 
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Förslag om 
parboende LSS 

 

KS2020/1391 

 
Inkom 2020-09-09 
 

 

 

Genomfört. Besvarat 
på KS 2021-12-15 

 

Uppdrag till 
kommundirektör – 
Marstrandsfärjan 
taxa 

 

KS2020/1470 

 

Inkom 2021-04-22 

Genomfört. Besvarat 
på KF 2021-07-01 

 

Fördjupad 
uppföljning av 
elevers 
studieresultat – 
Nationella prov 
2016-2020 

 

KS2021/0943 

 
Inkom 2021-05-19 

Genomfört. Besvarat 
på KS 2021-11- 17 

 

Dialog med 
Scouterna i 
utredningsläge 

 

KS2021/0985 

 

Inkom 2021-05-28 

 

Pågår och väntar på 
detaljplan för fortsatta 
dialoger.  

Möten och dialoger har först med 
föreningen och stadsarkitekt och 
myndighet. Resultat av 
detaljplanarbete för Kode-skola 
måste inväntas för att frågan om 
scoutstugans placering ska 
kunna lösas.    

 
Uppdrag till 
kommundirektör - 
järnvägskorsning 
Kode 

 

KS2021/0992 

 

Inkom 2021-05-31 

 
Påbörjat och fortsätter 

Det pågår en FÖP där en 
trafiklösning ingår. FÖPen är 
under arbete, finns en kortsiktig 
lösning om järnvägssignal och 
hur bommar styrs. Avseende 
Kode järnvägskorsning har vi 
avsatt medel 2023 (2,5 Mkr) och 
dialog med TrV pågår om teknisk 
lösning. 

 
Uppdrag gällande 
rättssäker 
hantering av 
anställdas bisysslor 

KS2021/1070 
 
Inkom 2021-06-14 

Genomfört. Riktlinjer 
för bisyssla samt 
redogörelse för arbete 
beslutat i KS 021-12-
15  
Digital blankett har 
fram. 
 
Revidering av riktlinjer 
utifrån den digitala 
blanketten kommer till 
KS 23/03/ 2022. 
 

Arbete med digitalt formulär för 
anmälan av bisyssla pågår. 
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Ansvarsförsäkring 
för revisorerna - 
Förslag till 
komplettering 
 
 

KS2021/0997 
 
Inkom 2021-06-02 
 

Genomfört. Besvarat / 
kompletterat 
 
2021-06-10 
 
  

Uppdaterad skrivning: 
”Försäkringen omfattar skydd vad 
avser person-, sak- och ren 

förmögenhetsskada för 
lekmannarevisorer (innefattar 
även folkvalda revisorer 

till stiftelserna), under 
förutsättning att kommunen är 
skadeståndsskyldig.” 

 

Uppdrag till 
kommundirektörer 
Tjörn, Orust, 
Stenungsund och 
Kungälv att arbeta 
vidare med 
gemensamt avtal 
för besöksnäring 
och turism 

 

KS2021/1132 

 

Inkom 2021-06-24 

 

Genomfört. Avtal 
påskrivet 2021-09-23  
 
 

 

Uppdrag med 
anledning av 
skogsavverkning i 
Tunge 

 

 

Inkom 2021-09-13 Genomfört. 
Rapporteras på KS 
2021-12-15 

Kommunjurist gör en utredning   

Revidering av 
ekonomisk 
styrmodell  

Inkom 2021-10-11 

 

 

Arbete pågår beräknas 
vara klar våren 2022 

Går via ekonomiberedningen. 

 

Revideringar gjorda, några få 
justeringar återstår. 

Särskilt uppdrag till 
kommundirektören 
gällande avtal kring 
nattarbete 

 

KS2021/1919 

 

Inkom 2021-11-10 

Genomfört, det finns 
en överenskommelse 
mellan fackförbundet 
kommunal och 
arbetsgivare och är 
samverkat på en extra 
VSG 2022-02-23.  

 

Uppdrag utvärdera 
Covid-19 för åren 
2020-2021 

KS2021/1998 

 

Inkommit 2021-
11-23 

Uppdrag om 
utvärdering är beställt 
av KFI 
(Kommunforskning i 
Västsverige) Rapport 
kommer under hösten 
2022 

Rapport av extern aktör kommer 
att göras.  
 
Sammanställning av Covid-
arbetet i förvaltningsledningen för 
2020 är gjord och 
sammanställning av 2021 är i 
slutfasen.  
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Uppdrag översyn 
för ett samlat 
system för hyror 
och stöd 

Inkom 2021-12-15 Arbetet påbörjat och 
pågår, statusrapport 
kommer att ges till KS i 
mars/april 2022 

 

 
 

 

 

 

 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Agenda 2030 utvärdering 2021 Kungälvs kommun

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Kungälv och Agenda 2030 
Utvärdering 2021  



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Agenda 2030 utvärdering 2021 Kungälvs kommun

 
 

2(51)

Inledning 
 
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. Agenda 2030 har en bred ansats, att uppnå långsiktigt hållbar ekonomisk, social och 
miljömässig utveckling. Alla 17 målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
 
De lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget och lokalt agerande får globala 
konsekvenser. 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. Alla aktörer i samhället kan anpassa och tolka 
styrningen av Agenda 2030 efter de förutsättningarna och möjligheter de har att påverka. Flera av 
kommunens grunduppdrag, exempelvis vård, skola, omsorg och samhällsplanering, är direkt eller 
indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. 
 
Utvärderingen har gjorts av en arbetsgrupp bestående av verksamhetsutvecklare och representanter 
för kommunens verksamheter.  
 

Kungälv, mars 2022 
 

Utblick 
 
Agenda 2030 eller, ”De globala målen”, påverkar och genomsyrar beslutsfattande på nationell, 
regional och lokal nivå. Ett exempel på detta är de svenska miljömålen som är miljödimensionen av 
Agenda 2030. De nationella miljömålen bryts i sin tur ned till strategier, planer och målsättningar på 
regional och lokal nivå. 1 
 
Regeringen har fastställt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan och innebär en 
successiv omställning av Sverige som stat. Sveriges regering har även tillsatt en nationell samordnare 
för Agenda 20302 som ska stötta regeringen att genomföra de globala målen. Samordnaren ska 
exempelvis ta fram verktyg, statistik och data för att följa utvecklingen och samarbeta med 
kommuner, företag, civilsamhälle och regioner i arbetet.3  
 
Mänskliga rättigheter och jämställdhet är centrala utgångspunkter för arbetet med Sveriges 
genomförande av Agenda 2030. Barns rättigheter, barn- och ungas perspektiv och deras rätt till 
delaktighet är ett viktiga fokusområden.  
 

Utmaningar 

I en rapport som togs fram av regeringen till FN:s High Level Political Forum 2021 (HLPF) 4  
framförs att Sverige har goda förutsättningar att nå de globala målen för hållbar utveckling i jämfört 
med andra länder. Sverige har rankats högst i flera globala jämförelser under 2020. Rapporten slår fast 
att det inte finns anledning att trappa ned på arbetet eftersom samhället fortfarande står inför stora 
utmaningar. Trots Sveriges höga placering minskar inte den ekonomiska och sociala ojämlikheten, 

 
1  https://www.hallbartvg.se/agenda-2030-och-miljomalen-hur-hanger-de-ihop/ 
2 https://agenda2030samordnaren.se/om-uppdraget/programforklaring/  
3 https://agenda2030samordnaren.se/wp-content/uploads/2020/12/direktiven.pdf  
4 https://www.regeringen.se/rapporter/2021/06/2021---sveriges-genomforande-av-agenda-2030-for-hallbar-utveckling/ 
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flera av de nationella miljömålen uppnås inte med nuvarande åtgärder, våld och kränkningar minskar 
inte och mobbning ökar bland unga. En stor utmaning för Sverige är också att uppnå en hållbar 
konsumtion och produktion samt att anpassa sig infor kommande klimatförändringar.  
 
2018 tog regeringen fram en handlingsplan för arbete med Agenda 2030 där Statistiska centralbyrån 
(SCB) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har en viktig uppgift att årligen 
göra statistiska utvärderingar av Sveriges arbete med agendan. 5 

Det är inte bara nationer som bidrar till att agendans mål blir verklighet. I alla länder finns regionala 
och/eller lokala myndigheter som är viktiga aktörer i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. 
Lösningarna på världens utmaningar är globala och nationella, men också regionala och lokala. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett stödmaterial och en utbildning för hur 
kommun- och regionledningar kan ”Styra och leda med Agenda 2030”. Det är viktigt att inte hantera 
Agenda 2030 som ett sidospår, utan som en integrerad del i ordinarie styr- och ledningssystemet. 6 

 

Sammanfattning resultat 

De redovisade nyckeltalen visar att Kungälv har bra resultat i jämförelse med andra kommuner. 45 
nyckeltal visar gröna siffror vid den senaste mätningen vilket betyder ett resultat bland de 25 procent 
bästa resultaten i jämförelse med andra kommuner. Endast 3 av nyckeltalen visar röda siffror vid den 
senaste mätningen, vilket betyder ett resultat bland de 25 procent sämsta resultaten. Matrisen över 
kommunstyrelsens resultatmål och målen i Agenda 2030 (sid8) visar att det finns en koppling till alla 
mål i Agenda 2030 i Kungälvs politiska styrning. 
 
Under 2021 har förvaltningen tagit fram ett utbildningsmaterial som presenterats för alla sektorer. 
Syftet med materialet är att öka kunskapen om Agenda 2030 och att ge förutsättningar för att 
analysera sina verksamheter ur ett bredare perspektiv, med sikte på att tillgodose behov ur 
ekonomiska, sociala och perspektiv och att ingen ska lämnas utanför.  
 
 
 
  

 
5 https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf 
6 
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/organiserastyraochleda/styraforresultat/styramedage
nda2030.55221.html 
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Rapportens innehåll 
I rapporten finns en sammanställning över nyckeltal kopplade till Agenda 2030 som redovisar 
Kungälvs resultat fem år bakåt. Det finns en matris över Kommunstyrelsens resultatmål, målen i 
Agenda 2030 och kopplingen mellan dem. Därefter kommer en sammanställning över de 17 målen 
och utvalda delmål som berör Kungälvs kommun, en analys av vad de innebär för Kungälv, ett gott 
exempel på åtgärd som genomförts, analys av resultaten i nyckeltalen samt en överblick över politisk 
styrning i form av mål och styrdokument som har koppling till målet i Agenda 2030.  
 

Nyckeltal 
På uppdrag av regeringen har Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tagit fram ett antal 
nyckeltal som stöd till arbetet i kommuner och regioner. Nyckeltalen finns samlade på webbplatsen 
kolada.se, där RKA publicerar nyckeltal för kommuners och regioners verksamheter. I nyckeltals-
samlingen för Agenda 2030 har man utgått från befintlig statistik för att inte öka bördan av 
statistikinsamling. Utgångspunkten är att nyckeltal är påverkansbara från lokalt perspektiv eller är 
viktiga att ha kännedom om och ta hänsyn till. Två av de globala målen, mål 14 och 17, saknar 
nyckeltal på kommunal nivå. Vissa mått rapporteras med eftersläpning vilket innebär att resultat för 
2021 och 2020 ännu inte finns tillgängligt. Nyckeltalen uppdateras kontinuerligt under året.  
 
RKA använder sig i Kolada av färger för att visa hur en kommun ligger till i förhållande till övriga på 
ett nyckeltal. De använder sig då av en rak ranking – kommunerna sorteras från högsta till lägsta och 
färgen tilldelas utifrån position på rankingen, oavsett hur stor spridningen är mellan kommunerna. 
 
  Bästa 25% 

  Mittersta 50 % 

  Sämsta 25% 

 
I den här rapporten finns för varje mål ett utvalt nyckeltal som visar utvecklingen över tid i ett 
diagram.  
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RKA:s nyckeltal för Agenda 2030 
Värden för Kungälv, i förhållande till andra kommuner.  

  2017  2018  2019  2020  2021 
Mål 1 Ingen fattigdom           
  Invånare 0‐19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)  4,0  4,0  4,7     
  Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Totalt  0,5  0,6  0,6  0,6   
  Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Män  0,6  0,6  0,6     
  Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Kvinnor  0,5  0,6  0,5     
Mål 2 Ingen hunger           
  Invånare med fetma, andel (%) Totalt     14    14  14 
  Invånare med fetma, andel (%) Män    13    12  12 
  Invånare med fetma, andel (%) Kvinnor    14    16  15 
  Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)  38  39  39  40   
Mål 3 Hälsa och välbefinnande            
  Medellivslängd kvinnor, år  85,3  85,2  85,1  85,2   
  Medellivslängd män, år  81,3  81,2  81,2  81,5   
  Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Totalt  57,5  54,2       
  Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Män  50,0  45,7       
  Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Kvinnor  61,2  57,9       
  Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Totalt    73    71  72 
  Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Män    75    76  77 
  Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor    70    67  67 
  Fallskador bland personer 65+, 3‐årsm, antal/100 000 inv Totalt  2 948  2 738  2 856  2 940   
  Fallskador bland personer 65+, 3‐årsm, antal/100 000 inv Män  2 492  2 135  2 215  2 319   
  Fallskador bland personer 65+, 3‐årsm, antal/100 000 inv Kvinnor  3 333  3 247  3 397  3 462   
  Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Totalt  290,3  279,5  263,5  214,3   
  Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Män  232,1  228,2  211,1  165,8   
  Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Kvinnor  348,1  330,5  315,8  262,8   
Mål 4 God utbildning för alla           
  Barn 1‐5 år inskrivna i förskola, andel (%)  77,5  78,5  80,5  81,8   
  Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Totalt  89,2  90,8  86,9  87,6  86,5 
  Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män  87,5  87,6  85,3  83,7  83,0 
  Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor  91,1  93,8  88,4  91,5  90,1 
  Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Totalt    84,3    82,5   
  Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Män        82,0   
  Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Kvinnor        84,0   
  Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Totalt  74,4  73,7  77,5  73,1  76,2 
  Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Män  69,1  69,2  73,0  73,0  74,6 
  Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kvinnor  79,5  77,5  82,2  73,1  78,0 
  Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, 

hemkommun, andel (%) Totalt 
80,1  81,7  84,5     

  Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel (%) Män 

84,3  82,4  83,9     

  Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel (%) Kvinnor 

76,1  81,0  84,9     

  Invånare 25‐64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Totalt  41,0  41,5  42,2  43,2   
  Invånare 25‐64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Män  34,8  35,2  35,5  35,9   
  Invånare 25‐64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Kvinnor  47,3  48,1  49,2  50,6   
Mål 5 Jämställdhet           
  Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Totalt  63  65  67  68   
  Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Män  82  80  81  83   
  Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Kvinnor  59  61  63  64   
  Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)  31,2  30,9  32,0  30,5   
  Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)  38,3  36,8  37,3  38,0   
  Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)  75,7   76,4  76,8     
Mål 6 Rent vatten och sanitet           
  Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)  100,0  75,0  100,0  100,0   
  Sjöar med god ekologisk status, andel (%)             
  Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)   17,6  17,6  17,6  17,6   
  Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)   100,0  100,0  100,0  100,0   
Mål 7 Hållbar energi för alla           
  Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund  100   105  166  101   
  Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel (%)     99,9  99,8     
  Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv  23   21  19     
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt           
  Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/inv   364  366  372     
  Långtidsarbetslöshet 25‐64 år, andel (%) av bef. Totalt  1,4  1,5  1,6  2,0   
  Långtidsarbetslöshet 25‐64 år, andel (%) av bef. Män  1,5  1,4  1,5  1,9   
  Långtidsarbetslöshet 25‐64 år, andel (%) av bef. Kvinnor  1,4  1,6  1,7  2,1   
  Invånare 16‐24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Totalt  5,3  5,5       
  Invånare 16‐24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Män  5,7  6,1       
  Invånare 16‐24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Kvinnor  4,9  4,8       
  Förvärvsarbetande invånare 20‐64 år, andel (%) Totalt  86,6  86,7  85,9  84,8   
  Förvärvsarbetande invånare 20‐64 år, andel (%) Män  87,6  87,9  86,8  85,8   
  Förvärvsarbetande invånare 20‐64 år, andel (%) Kvinnor  85,5  85,4  84,9  83,8   
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur           
  Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)  78,5  80,4  81,4  82,5   
  Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) ‐ Totalt, NKI  68  70  71  72   
  Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)  70,7  72,5  76,2     
  Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män  69,7  71,7  75,5     
  Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor  71,7  73,3  76,9     
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Mål 10 Minskad ojämlikhet           
  Invånare 16‐84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Totalt     26    27  27 
  Invånare 16‐84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Män    27    27  27 
  Invånare 16‐84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Kvinnor    25    28  28 
  Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20‐64 år, vistelsetid 4‐6 år, andel (%) Totalt  55,6  55,0  66,3     
  Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20‐64 år, vistelsetid 4‐6 år, andel (%) Män    62,9  73,6     
  Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20‐64 år, vistelsetid 4‐6 år, andel (%) Kvinnor    44,0  53,3     
Mål 11 Hållbara städer och samhällen           
  Demografisk försörjningskvot Totalt   0,81  0,81  0,80  0,80   
  Demografisk försörjningskvot Män  0,77  0,78  0,77  0,77   
  Demografisk försörjningskvot Kvinnor  0,84  0,84  0,83  0,84   
  Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt  12,4  12,9  13,3  12,2   
  Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Män  13,3  13,9  14,8  13,2   
  Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Kvinnor  11,7  12,0  12,0  11,3   
  Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv  14,1  13,4  12,2     
  Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv  1,32   1,22  1,16     
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion           
  Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person  496   470  467  495   
  Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)  39   33  31  30   
  Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)  21  27  28  27   
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna           
  Utsläpp till luft av växthus‐gaser totalt, ton CO2‐ekv/inv.  2,98  2,84  2,75     
  Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)  44,6  43,3  39,1  32,9   
  Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%)  18,5  16,7  16,3  17,6   
  Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv  803,7  821,1  790,1  711,7   
Mål 14 Hav och marina resurser (Nyckeltal saknas på kommunnivå)           
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald           
  Skyddad natur totalt, andel (%)  16,6  18,0  18,1  18,0   
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen           
  Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)  76,4  74,7  74,7  74,7   
  Invånare 16‐84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Totalt     26    27  28 
  Invånare 16‐84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Män    11    11  11 
  Invånare 16‐84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Kvinnor    41    44  45 
  Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv  576  499  701  536   
  Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag      3,6  5,3   
Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap (Nyckeltal saknas på kommunnivå)           

 

  



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Agenda 2030 utvärdering 2021 Kungälvs kommun

 
 

7(51)

De sjutton målen i Agenda 2030 
 Mål 1: Ingen fattigdom 
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 

Mål 2: Ingen hunger 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart 
jordbruk. 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

Mål 4: God utbildning för alla 
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för 
alla 

Mål 5: Jämställdhet 
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 

Mål 6: Rent vatten och sanitet 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla 

Mål 7: Hållbar energi för alla 
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt 
främja innovation 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 
Minska ojämlikheten inom eller mellan länder 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser 

Mål 14: Hav och marina resurser 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för hållbar utveckling 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 
Skydda återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, 
bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk 
mångfald.   

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 
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   

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap 
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling 
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Kommunstyrelsens resultatmål 

Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 
                                 

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

                                 

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

Alla barn i förskoleklass* är efter avslutad förskoleklass väl förberedda 
att börja grundskolan 

                                 

Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta 
arbetslöshet 

                                 

Kostnader för försörjningsstöd i nivå med tidigare år 
                                 

Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad 
tid 

                                 

Fler barn, unga och äldre ‐ inklusive personer med funktionsvariation 
deltar i ett rikt och varierat kultur‐ och fritidsliv 

                                 

Förbättrat näringslivsklimat 
                                 

Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 
                                 

Planberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel 
                                 

Minskade utsläpp i luft och vattendrag 
                                 

Ökad kollektiv jobbpendling 
                                 

100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning 
eller arbete 

                                 

Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot 
individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser 
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Mål 1: Ingen fattigdom 
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 

 

Vad betyder det globala målet och delmålen för Kungälv? 
Fattigdomen i Sverige och Kungälv synliggörs i de stora ekonomiska 
klyftor som finns i samhället. De som står längst ned på stegen är de 
personer och hushåll som lever på försörjningsstöd. Det finns ingen 
enhetlig definition av fattigdom i Sverige och vi har valt att utgå från 
hushåll som får utbetalt försörjningsstöd som en form av fattigdom. 
 
Kungälvs kommun har lägre andel personer med långvarigt 
försörjningsstöd än riket. Kartläggningar visar att en andel av utbetalt 
försörjningsstöd är koncentrerat till specifika områden i Kungälvs 
kommun.   
 
Frågan om fattigdom adresseras i program Social hållbarhet där Kungälv 
arbetar aktivt med innanförskap genom bland annat, tidiga insatser för 
unga, utbildning och sysselsättning. 
 
Genom samhällskontraktet samverkar många olika aktörer exempelvis 
polis, arbetsförmedling, bostadsbolag, föreningsliv, religiösa institutioner 
och ideella organisationer för att skapa ett socialt hållbart samhälle. 
 

Ett gott exempel i Kungälv 
Kungälvs kommun har ett idéburet offentligt partnerskap med Hela 
människan Kungälv. Avtalet avser samverkan när det gäller 
stödverksamhet för personer som lever i socialt utsatta situationer, ofta 
med missbruksproblematik och/eller psykisk problematik. 

 
Hela Människan Kungälv är en ideell förening, med ett samarbete 
mellan Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan, Svenska kyrkan i 
Kungälv/Ytterby, Kungälvs kommun och Stiftelsen Kungälvsbostäder. 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 Program social hållbarhet  
 Social översiktsplan 
 Funktionshinderplanen 
 Riktlinje ekonomiskt bistånd  

 

Regionalt styrdokument 
 VGR Regional utvecklingsstrategi 

 

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
1.2 Till 2030 minst halvera 
den andel män, kvinnor och 
barn i alla åldrar som lever i 
någon form av fattigdom 
enligt nationella 
definitioner.   
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Uppföljning 

Bedömning av KS resultatmål tertial 3 2021 

 
5  Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet 

 
6  100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete 

 
5 

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

 
4  Kostnader för försörjningsstöd i nivå med tidigare år 

 

Politiska uppdrag med statusuppdatering tertial 3 2021  
 
Uppdrag Genomförande Status 

17. Utveckla uppföljningen av 
integrationsprocessen; boende, utbildning, 
fritid och arbete 

Utveckling av nya arbetssätt för 
integrationsprocessen 

 

NY 2021 Översyn och samordning inom 
det förebyggande arbetet 

Stärka och utveckla samordningen inom det 
förbyggande arbetet 

 

 
Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020 

Invånare 0‐19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)  4,0  4,0  4,7   

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen 

0,5  0,6  0,6  0,6 

 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av 
befolkningen 
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Indikator barnfattigdom 
Att växa upp i ekonomisk fattigdom kan ha inverkan på barns möjligheter till goda livschanser. 
Barnfattigdom kan definieras utifrån barn- och unga som lever i familjer med försörjningsstöd. Nedan 
redovisas antal hushåll med barn mellan 0 - 18 år som uppbär försörjningsstöd samt antalet unga (18 - 
20 år) som uppbär försörjningsstöd. 

 

 

 

 

 

 

Källa: Treservera januari 2022 

 

Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 
Vid jämförelse är Kungälvs kommun en välmående kommun med få personer och grupper i 
fattigdom, men de finns. Att växa upp i ekonomisk fattigdom kan ha inverkan på barns möjligheter 
till goda livschanser. I Kungälv är målsättningen att vidmakthålla den redan låga nivå av utbetalda 
försörjningsstöd, dock syns en ökning under 2021. 
 
Andelen hushåll med barn som uppbär försörjningsstöd är relativt sett låg, men tabellen ovan visar att 
frågan är aktuell i Kungälv också.  
 
Sammantaget visar dessa underlag på behovet av en aktiv mobilisering att bryta utanförskapet och 
minska fattigdomen i Kungälvs kommun. För att göra detta krävs nya arbetssätt, samordning och 
sociala innovationer. 
 
För att möta förändrade behov kommer Kungälvs kommun via det nya verksamhetsområdet 
Kompetenscentrum intensifiera samverkan mellan vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och 
mottagning av nyanlända. Syftet är att ännu bättre skapa möjlighet till ökat innanförskap. Genom att 
erbjuda en bra utbildning för såväl unga som vuxna kan vi skapa förutsättningar för att fler kan 
komma in på arbetsmarknaden.  
 
En framgångsfaktor är att utveckla samverkan med det aktiva näringsliv och civilsamhälle som finns i 
Kungälvs kommun.  

 
2018 2019 2020 2021  

Antal hushåll med barn mellan 0 - 18 år som uppbär 
försörjningsstöd 

279 241 219  220 

Antal hushåll med barn 0 - 18 år som uppbär bistånd längre än 300 
dagar 

197 154 144 
 

140 

Genomsnittstiden hushåll med barn 0 - 18 år som uppbär bistånd 
längre än 300 dagar 

914 dagar 
(median 635 
dagar) 

 1046 dagar 
(median 742 
dagar) 

944 dagar 
(median 594 
dagar) 

701 dagar 
(median 443 
dagar)  

Antal unga mellan 18 - 20 år uppbär försörjningsstöd 41 37 40  49 
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Mål 2: Ingen hunger 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad 
nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. 

 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Att erbjuda näringsrik och hälsosam mat i skola och omsorg är en 
grundläggande uppgift för en kommun. Delmålen som är mest 
relevanta för Kungälv fokuserar bland annat på insatser för människor i 
utsatta situationer och små barn. Det betyder att målet är strategiskt 
viktigt inom vård, omsorg och skola. Insatser inom området kan 
förebygga hälsoproblem som exempelvis övervikt och undernäring. 
 
Mål 2 har även en stark koppling till mål 12 – Hållbar konsumtion och 
produktion, med anknytning till matsvinnsfrågor och hållbart jordbruk. 
Kommunen har exempelvis möjlighet att via sin samhällsplanering 
säkerställa förutsättningar där man ger mer utrymme för ett hållbart 
jordbruk.   
 

Ett gott exempel i Kungälv 
 
Personal inom hälso- och sjukvård, hemtjänst och på särskilda boenden 
har en viktig roll när det gäller att upptäcka tidiga tecken på 
undernäring. Kungälvs kommun arbetar aktivt med hur personalen ska 
agera med stöd av kommunens dietist när de ser tecken på undernäring 
eller risk för undernäring och vem de ska kontakta.  
 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 Översiktsplan 
 Social översiktsplan, plan kring ökat innanförskap 
 Kostpolicy 

 

Regionala styrdokument 
 Västra Götalands regionala miljömål 

 

Uppföljning 

Politiska uppdrag med statusuppdatering tertial 3 2021  
 
Uppdrag  Genomförande  Status 
15. Involvera fler äldre i det förebyggande 
folkhälsoarbetet 

Samarbete med civilsamhälle och 
föreningsliv   

 

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
2.1 Senast 2030 avskaffa 
hunger och garantera alla 
människor, i synnerhet de 
fattiga och människor i utsatta 
situationer, inklusive små 
barn, tillgång till tillräckligt 
med säker och näringsrik mat 
året om. 
 
2.4 Senast 2030 uppnå 
hållbara system för 
livsmedelsproduktion samt 
införa motståndskraftiga 
jordbruksmetoder som ökar 
produktiviteten och 
produktionen, som bidrar till 
att upprätthålla ekosystemen, 
som stärker förmågan till 
anpassning till 
klimatförändringar, extrema 
väderförhållanden, torka, 
översvämning och andra 
katastrofer och som successivt 
förbättrar mark- och 
jordkvaliteten. 

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
2.1 Senast 2030 avskaffa 
hunger och garantera alla 
människor, i synnerhet de 
fattiga och människor i 
utsatta situationer, 
inklusive små barn, tillgång 
till tillräckligt med säker 
och näringsrik mat året om. 
 
 
2.4 Senast 2030 uppnå 
hållbara system för 
livsmedelsproduktion samt 
införa motståndskraftiga 
jordbruksmetoder som ökar 
produktiviteten och 
produktionen, som bidrar 
till att upprätthålla 
ekosystemen, som stärker 
förmågan till anpassning till 
klimatförändringar, extrema 
väderförhållanden, torka, 
översvämning och andra 
katastrofer och som 
successivt förbättrar mark- 
och jordkvaliteten. 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Agenda 2030 utvärdering 2021 Kungälvs kommun

 
 

13(51)

Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020  2021 

Invånare med fetma, andel (%)     14    14  14 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)  38  39  39  40   

 

Invånare med fetma, andel (%) 
 

 
 
 

Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 
Kungälv ligger lägre än genomsnitt jämfört med andra kommuner gällande andel invånare med fetma. 
Kungälv och andra kommuner ser en långsiktig trend mot ökad andel invånare med fetma. Skolan, 
äldreomsorg men också kommunen som arbetsgivare har en viktig roll i att förebygga stillasittande 
och inaktivitet hos våra elever, brukare och anställda i kommunen.  

Det är positivt att andel ekologiskt odlad åkermark ökar något och Kungälvs kommun ligger över 
medel jämfört med andra kommuner. Kungälvs läge som storstadsnära kommun innebär stor 
efterfrågan på bostäder. En utmaning är att vidmakthålla jordbruksmark samtidigt som byggnationen 
ökar. 

Utifrån regeringens initiativ ”God och nära vård” sker en omställning där det hälsofrämjande arbetet 
kommer att få ökad betydelse. Goda levnadsvanor blir ett alltmer prioriterat område i Kungälvs 
kommuns vårdsamverkan. 

Sektor Bildning Lärande har tillsammans inlett ett långsiktigt samarbete med måltidsservice kring 
integrerade måltider, möjligheter för skolan att själv välja maträtt samt erbjuda mer hållbara måltider. 
Detta är satsningar som utifrån barn- och ungdomars framtida kostvanor fyller en viktig funktion.  
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Mål 3: God hälsa och välbefinnande 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla 
åldrar 

 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Psykisk ohälsa, ensamhet, drogproblematik, kostvanor, fysisk inaktivitet 
samt hälsoproblem kopplade till närmiljön, såsom buller och 
luftföroreningar är faktorer som kan kopplas till målet och är relevanta 
för Kungälv. 
 

Ett gott exempel i Kungälv 
Under 2021 har det genomförts olika förebyggande insatser om suicid 
genom utbildning av olika personalgrupper samt civilsamhället i 
Kungälv. Ett exempel är införande av metoden ”Första hjälpen till 
psykisk hälsa” som ingår i plan för att förebygga suicid. Planen har 
tagits fram av förvaltningen i samarbete med hälso- och sjukvården. 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 Social översiktsplan 
 Funktionshinderplan 
 Äldreplan 
 Trafikplan 
 Energiplan 
 Kulturplan 

Regional styrning 
Regeringens initiativ God och nära vård kan beskrivas som ett 
övergripande mål för den omställning som sker inom den svenska 
hälso- och sjukvården. Arbetet med den nära vården ska bland annat 
leda till ett utvecklat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. 
Denna omställning kommer att påverka såväl regional som lokal 
styrning. 
 

Regionala styrdokument 
 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
 Västra Götalandsregionens budget  
 Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument 
 Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 

 SIMBA:s samverkansplan 2022–2023  
 Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 

och Västra Götalandsregionen 
 Handlingsplan suicidprevention 2020–2025 Västra Götalandsregionen 

 Handlingsplan 2019–2022 Fysisk aktivitet hos barn och unga Västra Götalandsregionen 

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
3.4 Till 2030 genom 
förebyggande insatser och 
behandling minska det 
antal människor som dör i 
förtid av icke smittsamma 
sjukdomar med en tredjedel 
samt främja psykisk hälsa 
och välbefinnande. 
 
3.5 Stärka insatserna för att 
förebygga och behandla 
drogmissbruk, inklusive 
narkotikamissbruk och 
skadligt alkoholbruk. 
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Uppföljning  

Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 
 

 
4 

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

 

Politiska uppdrag med statusuppdatering tertial 3 2021  
Uppdrag  Genomförande  Status 
5. Intensifiera arbetet med den psykiska 
ohälsan och otryggheten bland elever 
 

Pågår och följs upp i det systematiska 
kvalitetsarbetet – rapport 1.  

10. Stärk skolans roll och uppdrag i det 
sociala hållbarhetsarbetet, 
samhällskontraktet. 

Ett fortsatt och utvecklat samarbete med 
ToS inom förebyggande och främjande 
arbete, exempelvis drogförebyggande, 
våldsförebyggande och jämställdhetsfrågor, 
HBTQ, psykisk ohälsa och tidiga insatser. 

 

15. Involvera fler äldre i det förebyggande 
folkhälsoarbetet 
 

Samarbete med civilsamhälle och 
föreningsliv.  

57. Tillse att chefer utbildas och hålls 
uppdaterade i arbetsmiljöarbetet 
 

Chefer genomgår tillsammans med 
skyddsombud SKR:s arbetsmiljöutbildning  

NY 2021 Översyn och samordning inom 
det förebyggande arbetet 
 

Stärka och utveckla samordningen inom det 
förbyggande arbetet.  

NY 2021 Involvera all personal i 
arbetsmiljöarbetet 

Utbildning i arbetsmiljö för medarbetare 
 

 

Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020 

Medellivslängd kvinnor, år  85,3  85,2  85,1  85,2 

Medellivslängd män, år  81,3  81,2  81,2  81,5 

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom 
samt beteendestörningar, andel (%) 

57,5   54,2 
 

   

Fallskador bland personer 65+, 3‐årsm, antal/100 000 inv 
2 948   2 738 

 
2 856   

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv  290,3  279,5  263,5  214,3 

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, 
andel (%) 
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Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 
Sedan 2015 har Kungälvs kommun högre andel långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och 
syndrom samt beteendestörningar jämfört med kommuner som har liknande socioekonomi. 
 
Den pågående pandemin påverkar människors hälsa och välbefinnande. Genomgående i de 
samhällsanalyser som granskats framkommer att många av pandemins både direkta och indirekta 
effekter slår hårdast mot redan utsatta eller sårbara grupper och riskerar därmed att öka skillnaderna 
mellan olika grupper i befolkningen. Denna utveckling går emot Agenda 2030-principen om 
att ingen ska lämnas utanför och folkhälsopolitikens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation.7 
 
Kungälvs kommun är en stor arbetsplats med många kvinnodominerade yrken. För att vara och 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare pågår en mängd aktiviteter, såsom Heltidsresan, Sunt arbetsliv 
samt systematiskt arbete med pågående sjukskrivningar. Indikatorerna visar vikten av att fortsätta 
arbeta med dessa frågor samt fortsatt utveckling av samverkan med externa myndigheter. 
 
Kartläggning Förebyggande insatser barn och unga visar att det görs många olika insatser för att 
förbättra hälsa och välbefinnande. Samtidigt synliggör denna kartläggning behovet av ännu bättre 
samordna och utnyttja befintliga resurser på ett bättre sätt.  
  

 
7 Länsstyrelsen Stockholm: Omvärldsbevakning: Samhällskonsekvenser av covid-19-pandemin med fokus på social hållbarhet (2021), 
Kaisa Snidare  
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Mål 4: God 
utbildning för alla 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig 
utbildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla 
 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete 
beskriver huvudmannens ansvar för den utbildning som 
bedrivs. Där framgår att det är likvärdighet och kvalitet som är 
huvudmannens väsentliga fokus. Agenda 2030-målet 
överensstämmer med redan existerande formuleringar i 
skollagen och Kungälvs kommun har mål som pekar i samma 
riktning som flera av delmålen. 
 
Utmaningarna som är formulerade i de globala målen, 
lagstiftningen och de lokala målen som rör likvärdig utbildning 
och livslångt lärande innebär ett ständigt pågående arbete som 
måste anpassas till rådande situation och förutsättningar. 
Skolans kvalitetsarbete och utveckling av 
resursfördelningsmodell är ett pågående arbete i Kungälvs 
skolor.  
 

Ett gott exempel i Kungälv 
Sektor Bildning och Lärande arbetar för en ökad studiero. 
Pedagogisk personal har fått kompetensutveckling om 
ledarskap i klassrummet, start och slut av lektion, bemötande 
av elever med neuropsykiatrisk problematik samt lågaffektivt 
bemötande till känslostarka barn. Vidare har sektorn 
implementerat kooperativt lärande, som utgår från ett 
kommunikativt och relationsinriktat perspektiv.  
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 Systematiskt kvalitetsarbete inom skolväsendet. 
 Social översiktsplan 
 Funktionshinderplan 

Regional/nationell styrning 
 Skollagen 
 Regional utvecklingsstrategi VGR 

 

Delmål relevanta för Kungälv 
 
4.1 Senast 2030 säkerställa att alla 
flickor och pojkar fullbordar 
avgiftsfri och likvärdig grundskole- 
och gymnasieutbildning av god 
kvalitet som leder till relevanta och 
ändamålsenliga kunskaper. 
 
4.4 Till 2030 väsentligen öka det 
antal ungdomar och vuxna som har 
relevanta färdigheter, däribland 
tekniska färdigheter och 
yrkeskunnande, för sysselsättning, 
anständigt arbete och 
entreprenörskap. 
 
4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna 
mellan könen inom 
utbildningsområdet och säkerställa 
lika tillgång till utbildning och 
yrkesutbildning på alla nivåer för 
utsatta personer, inklusive personer 
med funktionsnedsättning, 
ursprungsfolk och barn som lever 
under utsatta förhållanden. 
 
4.7 Senast 2030 säkerställa att alla 
studerande får de kunskaper och 
färdigheter som behövs för att 
främja en hållbar utveckling, bland 
annat genom utbildning för hållbar 
utveckling och hållbara livsstilar, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
främjande av en kultur av fred, icke-
våld och globalt medborgarskap 
samt värdesättande av kulturell 
mångfald och kulturens bidrag till 
hållbar utveckling. 
 
4.A Bygga och förbättra 
utbildningsmiljöer som är 
anpassade för barn och personer 
med funktionsnedsättning, samt tar 
hänsyn till jämställdhetsaspekter 
och därmed erbjuder en trygg, 
fredlig, inkluderande och 
ändamålsenlig lärandemiljö för alla. 
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Uppföljning  

Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 

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

 
5  Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola 

 
5  Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet 

 
6  100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller annan aktivitet 

 
 

Politiska uppdrag med statusuppdatering tertial 3 2021  
Uppdrag  Genomförande  Status 
5. Intensifiera arbetet med den psykiska 
ohälsan och otryggheten bland elever 

Arbete pågår och följs upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet - rapport 1.  

8. Stärk Mimers Hus attraktionskraft Marknadsföring och information om 
Mimers hus  

9. Stärk vuxenutbildningens roll i 
integrationsarbetet 

Vuxenutbildningen i samarbete med 
Arbetsförmedlingen ska ta fram individuella 
studieplaner tillsammans med individen där 
praktik och SFI inkluderas. 

 

10. Stärk skolans roll och uppdrag i det 
sociala hållbarhetsarbetet, 
samhällskontraktet. 

Ett fortsatt och utvecklat samarbete med 
ToS inom förebyggande och främjande 
arbete, exempelvis drogförebyggande, 
våldsförebyggande och jämställdhetsfrågor, 
HBTQ, psykisk ohälsa och tidiga insatser. 

 

Ny 2022 Kulturgarantin ska inarbetas 
höstterminen 2022. 

Kulturgarantin för grundskolan 
implementeras från höstterminen 2022.  

 
 

Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020  2021 

Barn 1‐5 år inskrivna i förskola, andel (%)  77,5  78,5  80,5  81,8   

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 

89,2  90,8  86,9  87,6  86,5 

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

  84,3    82,5   

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 

74,4  73,7  77,5  73,1   

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel (%) 

80,1  81,7  84,5     

Invånare 25‐64 år med eftergymnasial utbildning, andel 
(%) 

41,0  41,5  42,2  43,2   
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Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 
  

 
Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 
Förskolan blev en egen skolform 1998. Sedan dess har antalet inskrivna barn ökat kraftigt. Nationellt 
är deltagandet i förskola och pedagogisk omsorg lägre bland barn från socioekonomiskt utsatta 
grupper.8 Vid jämförelse har Kungälvs kommun lägre andel barn 1 – 5 år inskrivna i förskola jämfört 
med kommuner som har liknande socioekonomi. Orsaken till att Kungälvs andel är lägre beror 
troligtvis på ett flertal faktorer och kräver ytterligare analys. 
 
Skolresultaten i Kungälv är relativt bra jämfört med medelkommunen. Trenden över tid är dock 
negativ. Jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner är skolresultaten i Kungälv sämre. 
 
Elever som blir behöriga till och går klart gymnasiet har bättre förutsättningar att komma in i 
arbetslivet och att klara sig i samhället.9 Indikatorn behörighet till gymnasiet mäter behörighet till ett 
yrkesprogram (program som har lägst behörighetskrav och därmed indikerar ”behörighet till 
gymnasiet”). År 2021 var andelen totalt 86,5 procent i Kungälvs kommun. Skillnaden mellan könen 
var 7,1 procent, där 83,0 procent bland pojkarna samt 90,1 procent bland flickorna var behöriga till 
gymnasiet.  
 
En kartläggning och översyn av förebyggande arbete Barn och Unga har genomförts under 2021. Den 
synliggör behovet av att utveckla tidigt förebyggande och samordnade insatser.  
 
 
 

  

 
8 Skolverket 2018 Deltagande i förskola Dnr 2018:12 
9 Västra Götalandsregionen Handlingsplan fullföljda studier, 2017 - 2020 
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Mål 5: Jämställdhet 
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 
 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska 
kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön 
begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och 
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.  
 
I VGR:s Regionala utvecklingsstrategi konstateras det att jämställdhet 
är en avgörande framtidsfråga som behöver ha fortsatt hög prioritet. 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en strategi för 
jämställdhet för hela länet. Ett jämställdhetsperspektiv ska vara 
självklart i alla verksamheter för att kunna erbjuda en jämställd service 
för alla som bor, arbetar och vistas i länet.  
 
Arbete mot våld i nära relationer ger positiva effekter för enskilda 
personer men förändring sker långsamt och samhällsutveckling går i 
vissa delar åt motsatt håll. Covid-pandemin har ökat risken för våld i 
nära relationer till följd av isoleringen.  
 
 

Ett gott exempel i Kungälv 
Arbetet med att förebygga våld i nära relationer har utvecklats. En 
kartläggning av pågående insatser inom skola, socialtjänst, fritid, hälso- 
och sjukvård, polis samt civilsamhälle har genomförts. Vidare har 
hemsidan uppdaterats och informationsmaterial har delats ut. 
Framtagen anvisning om våld i nära relationer är en plattform för 
fortsatt effektiv samverkan. 
 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 Program Social hållbarhet 
 Plan, Trygg i Kungälv 
 Anvisning, Våld i nära relationer     
 Plan för att motverka kränkande behandling (upprättas på varje skolenhet och revideras 

årligen)  
 Rutin, Aktiva åtgärder - Diskrimineringslagen - Jämlikhet, jämställdhet och mångfald  

 

Regional Styrning 
 Jämställt Västra Götaland 
 VGR Regional utvecklingsstrategi  
 SIMBA:s genomförandeplan 2020-2021 – Mål fokusområde 4: Våld i nära relationer 

 
 

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
5.1 Avskaffa alla former av 
diskriminering av alla 
kvinnor och flickor överallt  
 
5.2 Avskaffa alla former av 
våld mot alla kvinnor och 
flickor i det offentliga och 
privata rummet, inklusive 
människohandel, sexuellt 
utnyttjande och andra typer 
av exploatering 
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Uppföljning 

Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 
 

 
5  Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

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

 
 

Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)  63  65  67  68 

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal 
dagar (%) 

31,2  30,9  32,0  30,5 

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, 
andel av antal dagar (%) 

38,3  36,8  37,3  38,0 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) 

75,7   76,4 
 

76,8   

 

 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) 
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Vad säger resultatet och vad kan Kungälv utveckla? 
Resultaten synliggör en strukturell skillnad mellan män och kvinnor. Klyftan mellan kvinnors och 
mäns inkomster minskar långsamt och är större i Kungälv snittet i riket. Mäns uttag av 
föräldrapenningdagar och VAB saknar positiv utveckling. Andelen heltidsarbetande ökar långsamt. 

Kungälvs kommun har som arbetsgivare länge arbetat med jämställdhetsfrågor. Jämställda löner, 
rätten till heltid och våld i nära relationer är områden där uppföljning och arbete pågår. De senaste 
åren har fokus varit riktat mot jämlikhet. Genom årlig lönekartläggning och projekt Heltidsresan 
arbetar Kungälvs kommun med att minska skillnader och förutsättningar mellan män och kvinnor.  
 
Visionen för det gemensamma utvecklingsarbete som pågår kring våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck i samverkan är att Kungälvs kommun ska vara fritt från våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld. Det arbetet är långt ifrån klart. 

Kungälvs kommun har ett pågående arbete i samverkan med VGR kring jämlikhet, våld och förtryck 
som bidrar till att uppnå målen. Utmaningen är att nå ut med insatser som ger effekt till de som 
behöver det mest.  
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Mål 6: Rent vatten och sanitet 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet 
för alla 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Kommunen växer befolkningsmässigt vilket innebär ett ökat tryck på 
dricksvattenförsörjningen i stort. Kommunen har en målsättning att 
ansluta fler hushåll till VA-nätet vilket innebär en trygghet i 
vattenförsörjningen och minskade utsläpp i hav och vattendrag.  
 
Långsiktig och hållbar vattenförsörjning, rening och hantering av 
dricks-och avloppsvatten, det löpande tillsynsarbetet, krisberedskap och 
klimatanpassning är faktorer och åtgärder som är viktiga i det fortsatta 
arbetet med mål 6.  
 

Ett gott exempel i Kungälv 
Under 2021 har kommunen anlagt makadamdiken och 
fördröjningssystem i Kareby Korsäng. Syftet är att samla in mikroplast 
och avloppsvatten om avloppspumpstationer svämmar över, så att 
vattnet inte går orenat ut i vattendrag. 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 VA-plan 

o VA-översikt 
o VA-policy 
o VA-delplaner 

 Avfallsplan 
 Grönplan 

 

Regional Styrning 
 Regionala miljömål för Västra Götaland 

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
6.1 Senast 2030 uppnå 
allmän och rättvis tillgång 
till säkert och ekonomiskt 
överkomligt dricksvatten för 
alla. 
 
6.3 Till 2030 förbättra 
vattenkvaliteten genom att 
minska föroreningar, 
stoppa dumpning och 
minimera utsläpp av farliga 
kemikalier och material, 
halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och 
väsentligt öka 
återvinningen och en säker 
återanvändning globalt. 
 
6.4 Till 2030 väsentligt 
effektivisera 
vattenanvändningen inom 
alla sektorer samt 
säkerställa hållbara uttag 
och en hållbar försörjning 
med sötvatten för att 
angripa vattenbristen och 
väsentligt minska det antal 
människor som lider av 
vattenbrist. 
 
6.6 Senast 2020 skydda och 
återställa de 
vattenrelaterade 
ekosystemen, däribland 
berg, skogar, våtmarker, 
floder, akviferer och sjöar. 
 
6.B Stödja och stärka 
lokalsamhällenas 
deltagande i arbetet med att 
förbättra vatten- och 
sanitetshanteringen. 
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Uppföljning 

Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 

 
5  Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 

Politiska uppdrag med statusuppdatering tertial 3 2021  
 
Uppdrag  Genomförande  Status 
BSoU 1. VA- utbyggnaden måste 
utvärderas utifrån ekonomisk hållbarhet. 

Omvärldsbevakning och simuleringar.  
 

43. Vidta åtgärder för att bromsa 
utvecklingen av VA-taxorna 

Taxearbete med mål att ny 
taxekonstruktion ska användas från och 
med 2022 

 

45. Kommunens VA-utbyggnad/ekonomi 
med fler kostnadsbärare ger fler möjlighet 
till bygglov utomplans. 

VA-utbyggnad sker enligt beslutad plan 
samt investerings- och driftplan.  

 

Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)  100,0  75,0  100,0  100,0 

Sjöar med god ekologisk status, andel (%)           

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)   17,6  17,6  17,6  17,6 

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ 
status, andel (%) 

100,0  100,0  100,0  100,0 

 

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) 
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Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 
Nyckeltalen rapporteras i cykler på fyra år och siffrorna 2018 och framåt är preliminära, förutom 
vattentäkter med vattenskyddsområde.  
 
Rent vatten och sanitet är en ständig utvecklingsfråga. Utbyggnad och underhåll av kommunalt vatten 
och avlopp pågår och är fortsatt viktig för att säkra tillgången till rent vatten för alla invånare och att 
minska utsläppen. VA-utbyggnaden är den primära strategin. Utbyggnaden kräver stora resurser och 
prioriteras framför annat förebyggande arbete.  
 

 
  

Ekologisk status ger en bedömning av status för  växt- och djurarter jämfört 
med ett referensförhållande. Orsaken till att vattenförekomster i sjöar och 
vattendrag inte uppnår god status skiljer sig åt. Problembilden ser olika ut 
beroende på var i Sverige en vattenförekomst är belägen och vilken påverkan det 
utsätts för. Övergödning, försurning, fysiska förändringar och miljögifter är de 
vanligaste miljöproblemen som ligger till grund för att många 
vattenförekomsters ekologiska förhållanden är negativt påverkade. 
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Mål 7: Hållbar energi för alla 
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och 
modern energi för alla 

 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Elförsörjning, fjärrvärmeförsörjning, solcellsutbyggnad, 
laddinfrastruktur och energieffektivisering är områden där 
kommunen har rådighet att genomföra åtgärder och utveckla 
metoder som bidrar till mål 7.  
2021 antog Kungälvs kommun flera löften inom den regionala 
satsningen Klimat 2030 varav flera berör energifrågor.  
 

Ett gott exempel i Kungälv 
Under året har Kungälv Energi installerat en ny solcellspark i 
Sparrås, Ytterby. Den består av 240 paneler med en installerad effekt 
på 108 kW. Panelerna kommer att hyras ut till 
kommuninvånare/kunder som på så sätt kan få sin egen fossilfria 
solenergi. Under 2021 beslutade Kungälvs Energi om en affärsplan 
med syfte att öka engagemanget för solceller och laddinfrastruktur 
till förmån för privatpersoner och företag.  
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 Energiplan 
 Trafikplan 
 Avfallsplan 
 Kungälvsbostäders handlingsplan för miljöanpassat byggande 

 

Regionala styrdokument 
 Regionala miljömål för Västra Götaland 

 
Uppföljning 
Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 

 
5  Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 
 
 

Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020 

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), 
minuter/kund 

100   105 
 

166  101 

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på 
värmeverk inom det geografiska området, andel (%) 

   99,9 
 

99,8   

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska 
området, MWh/inv 

23   21 
 

19   

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
7.1 Senast 2030 säkerställa 
allmän tillgång till 
ekonomiskt överkomliga, 
tillförlitliga och moderna 
energitjänster. 
 
7.2 Till 2030 väsentligen öka 
andelen förnybar energi i den 
globala energimixen. 
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Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv 
 

 
 

Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 
Kungälv har en fjärrvärmeproduktion baserad på restprodukter från träindustrin vilket innebär att 
kommunen uppnår en fossilfri produktion. Den genomsnittliga tiden för elavbrott varierar vilket 
framför allt beror på yttre omständigheter och följer trenden i övriga landet. Slutanvändning av energi 
per invånare omfattar all energianvändning från företag och privatpersoner. Kungälv saknar tunga 
industrier vilket innebär lägre energianvändning jämfört med genomsnittet.  
 
Kungälv har antagit följande klimatlöften inom Klimat 2030 som har koppling till målet: 

 Vi har en laddplan för kommunen 
 Vi genomför energieffektiviseringar 
 Vi installerar solenergi  
 

Klimatlöftena ska genomföras under 2022 och är framtagna utefter förväntad effekt och 
genomförbarhet där kommunen har rådighet. 
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Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 

 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Pandemin har påverkat förutsättningarna på arbetsmarknaden och för 
näringslivet vilket inneburit att arbetslivets omställningar med 
digitalisering, automatisering och specialisering har påskyndats. En väl 
fungerande arbetsmarknad och god kompetensförsörjning kommer att 
vara avgörande för vår kommuns fortsatta förmåga att utvecklas och att 
öka innanförskapet.  

 
Ett gott exempel i Kungälv 
Kungälvs kommun arbetar strategiskt sedan många år med att 
sysselsätta ungdomar genom feriejobb för unga 16–19 år. Syftet med att 
kommunen erbjuder feriearbete är att ge ungdomar en inblick i 
arbetslivet och meningsfull sysselsättning.  

Under 2021 har 582 ungdomar fått feriejobb. Arbetet leds av AME 
(arbetsmarknadsenheten) och sker i samverkan med näringsliv och 
föreningar i kommunen. 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 Program social hållbarhet  
 Socialöversiktsplan  
 Näringslivsstrategi  
 Plan för studieyrkesvägledning 

 

Regional styrning 
 VGR Regional utvecklingsstrategi  

 

 

Uppföljning 

Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 

 
5  Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet 

 
5 

Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med 
krav på arbetsmarknads-främjande insatser 

 
6 

100 % av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller annan 
aktivitet 

 

  

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
8.5 Senast 2030 uppnå full 
och produktiv 
sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för 
alla kvinnor och män, 
inklusive ungdomar och 
personer med 
funktionsnedsättning, samt 
lika lön för likvärdigt 
arbete. 
 
8.6 Till 2030 väsentligt 
minska den andel 
ungdomar som varken 
arbetar eller studerar. 
 
8.9 Senast 2030 utarbeta och 
genomföra politik för 
hållbar turism som skapar 
arbetstillfällen och främjar 
lokal kultur och lokala 
produkter. 
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Politiska uppdrag med statusuppdatering tertial 3 2021 
Uppdrag  Genomförande  Status 
9. Stärk vuxenutbildningens roll i 
integrationsarbetet 

Vuxenutbildningen i samarbete med 
Arbetsförmedlingen ska ta fram individuella 
studieplaner tillsammans med individen där 
praktik och SFI inkluderas. 

 

36. Genomför och implementera 
utvecklingsarbetet i Strategi 2035 
tillsammans med Västsvenska 
Handelskammaren 

Workshop som leder fram till en strategi. 
Efter genomförda workshoppar med 
näringslivet har en strategi framtagits. 

 

54. Tillhandahåll utbildningar 
arbetsmarknaden efterfrågar inom 
vuxenutbildningen 

Samarbeta med vuxenutbildningen för att 
möjliggöra konkretisering av nödvändiga 
jobbspår 

 

57. Tillse att chefer utbildas och hålls 
uppdaterade i arbetsmiljöarbetet 

Chefer genomgår tillsammans med 
skyddsombud SKR:s arbetsmiljöutbildning 

 

NY 2021. Att utifrån den 
arbetsmarknadskris Pandemin medför 
motverka ökad arbetslöshet 

Samverkan mellan EMI och AME i och 
med gemensamma aktiviteter för sökande 
för att korta processer ut i arbete/studier. 

 

NY 2021 Ta fram åtgärder för att stärka 
nyföretagsamheten 

Anordna event och träffar. Fördjupa 
samarbetet mellan gymnasieskolan och 
näringslivsstrategen kring ung 
företagsamhet. 

 

 
 

 

Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020 

Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/inv   364  366  372   

Långtidsarbetslöshet 25‐64 år, andel (%) av bef.  1,4  1,5  1,6  2,0 

Invånare 16‐24 år som varken arbetar eller studerar, andel 
(%) 

5,3   5,5     

Förvärvsarbetande invånare 20‐64 år, andel (%)  86,6  86,7  85,9   

 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av befolkningen 
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Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 

Kungälvs kommun har en lägre andel arbetslösa 18–64 år än både riket och likande socioekonomiska 
kommuner. Likt övriga kommuner har Kungälvs kommun en avsevärt högre andel arbetslöshet bland 
utrikesfödda. Bruttoregionalprodukten visar en positiv utveckling. Skillnaden mellan kommuner 
påverkas i hög grad av näringslivets lokalisering.   

VGR Regional utvecklingsstrategi ger en gemensam utgångspunkt och samordning för tillväxt i 
regionen. Styrdokument för social hållbarhet, näringslivsutveckling och yrkesvägledning vägleder 
aktörer i kommunen i målets riktning. Aktiviteter pågår för att uppnå de politiska målen, många i 
samverkan med civilsamhälle, offentliga aktörer och företag. 

Att erbjuda bra utbildning för att matcha arbetsgivarnas behov och fånga upp de grupper och 
individer som inte hittar in på arbetsmarknaden är nyckelfaktorer för att lyckas i framtiden. Nystartade 
verksamhetsområdet Kompetenscentrum är ett viktigt led i att hjälpa och stödja de kommuninvånare 
som står längst ifrån studier och arbete.  
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Mål 9: Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation 
 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Kommunen skapar förutsättningar för att nå målet genom 
samhällsbyggnadsprocessen. Den omfattar bland annat tillgänglighet, 
utbyggnad av kollektivtrafik, VA och hållbar energiförsörjning.   
 
Digitalisering av arbetsprocesser, samverkan med myndigheter, 
region, kommunförbund, grannkommuner, näringsliv och 
civilsamhället är viktiga faktorer där kommunen har ett stort ansvar 
och potential. 
 

Ett gott exempel i Kungälv 
Under 2021 har kommunen tillgänglighetsanpassat fem hållplatser i 
centrala Kungälv. Ett mål i funktionshinderplanen är att hållplatser 
och stationer ska vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 Trafikplan 
 Funktionshinderplan 
 VA-policy 
 Vattenförsörjningsplan 
 VA-utbyggnadsplan 
 Energiplan 
 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljön 
 Näringslivsstrategi 
 Policy för äldres boende  

 
 
Uppföljning 

Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 
 

 
5  Förbättrat näringslivsklimat 

 
5  Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 
4  Ökad kollektiv jobbpendling 

 
 

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
9.1 Bygga ut tillförlitlig, 
hållbar och motståndskraftig 
infrastruktur av hög kvalitet, 
inklusive regional och 
gränsöverskridande 
infrastruktur, för att stödja 
ekonomisk utveckling och 
människors välbefinnande, 
med fokus på ekonomiskt 
överkomlig och rättvis tillgång 
för alla. 
 
9.4 Till 2030 rusta upp 
infrastrukturen och anpassa 
industrin för att göra dem 
hållbara, med effektivare 
resursanvändning och fler 
rena och miljövänliga tekniker 
och industriprocesser. Alla 
länder vidtar åtgärder i 
enlighet med sina respektive 
förutsättningar. 
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Politiska uppdrag med statusuppdatering tertial 3 2021  
Uppdrag  Genomförande  Status 
48. Undersök tillsammans med Kungälv 
Energi AB om det går att skapa WIFI-
zoner i centrala och besöksintensiva lägen 

Kungälv energi har valt sex platser i 
kommunen för en förstudie om wifi-zoner  

50. Se över resvanor för att optimera 
kollektivt resande 

Genomföra "Plan för konkurrenskraftig 
kollektivtrafik 2019-2022”  

51. Optimera användningen av 
pendelparkeringar 

Genomföra "Plan för smart och effektiv 
parkering"  

 

Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)  78,5  80,4  81,4  82,5 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) ‐ Totalt, NKI  68  70  71  72 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)  70,7   72,5  76,2   

 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 
 

Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 
Kungälvs kommun har ökat andelen befolkning i kollektivtrafiknära läge genom exempelvis 
satsningen på nya resecentrum och bostadsområdet Kongahälla. Fortsatt utbygg 
nad av centrala Kungälv innebär en större belastning på trafiksystemet och kräver nya lösningar för 
person- och godstrafik. En utmaning för utbyggnad av teknisk infrastruktur är att Kungälv har en 
utspridd bebyggelse på landsbygden över en stor yta.  
 
Kungälvs kommun strävar efter att prioritera byggnation av bostäder i kollektivtrafiknära läge och där 
det finns möjlighet att utveckla kollektivtrafiken. Samtidigt finns en efterfrågan av bostäder på 
landsbygden.  
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Mål 10: Minskad ojämlikhet 
Minska ojämlikheten inom eller mellan länder 
 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
I relation till andra länder men även regioner i Sverige och 
kommuner i Västra Götaland är Sveriges och Kungälvs 
förutsättningar goda med fungerande trygghetssystem och relativt låg 
arbetslöshet. Trots det är klyftorna stora mellan de som har arbete 
och de som inte har arbete. Utbildningsnivåer påverkar människors 
möjlighet till ekonomisk utveckling. Den ojämlika hälsan är särskilt 
tydlig för personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer och 
olika minoritetsgrupper. 
 
Kungälvs kommun arbetar genom Program för social hållbarhet 
med att stärka och stödja äldre, de som är långt från 
arbetsmarknaden, personer med funktionsnedsättning och de som 
riskerar att hamna i relativ fattigdom. 
 

Ett gott exempel i Kungälv 

Enheten för mottagande och integration (EMI) riktar sig till 
nyanlända i etablering. Enheten verkar för att introducera, integrera 
och inkludera nya kungälvsbor i samhället. Exempel på insatser är 
Boskola, Hälsoskolan och föräldrautbildning. Under 2021 har 
samverkan via projektet SIA (studier, introduktion och arbete) 
intensifierats med arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen. 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 Program social hållbarhet  
 Funktionshinderplan 
 Äldreplan 
 Social översiktsplan – SÖP 

 

Regionala styrdokument 
 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
 Västra Götalandsregionens budget  
 Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och 

inriktningsdokument 
 

Uppföljning 
 
Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 

 
5  Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

 
6  100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete 

 
5 

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

 

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
10.1 Till 2030 successivt uppnå 
och upprätthålla en 
inkomsttillväxt högre än det 
nationella genomsnittet för de 
40 procent av befolkningen 
som har lägst inkomst. 
 
10.2 Till 2030 möjliggöra och 
verka för att alla människor, 
oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, ras, 
etnicitet, ursprung, religion 
eller ekonomisk eller annan 
ställning, blir inkluderade i 
det sociala, ekonomiska och 
politiska livet. 
 
10.4 Besluta om politik, 
särskilt finans-, löne- och 
socialskyddspolitik, och 
successivt uppnå ökad 
jämlikhet. 
 
10.7 Underlätta en ordnad, 
säker, reglerad och ansvarsfull 
migration och rörlighet av 
personer, inklusive genom 
planerad och väl fungerande 
migrationspolitik. 
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Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020 

Invånare 16‐84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)     26    27 

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga 
(flyktingar) 20‐64 år, vistelsetid 4‐6 år, andel (%) 

55,6  55,0  66,3   

 

 Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 
år, andel (%) 

 

Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 
Covid -19 har inneburit ökad arbetslöshet där vissa branscher varit extra utsatta. Under 2021 sker det 
en återgång till nivåer före pandemin, men långtidsarbetslösheten ökar och försörjningsstödet ligger 
kvar på en högre nivå. Det är för tidigt att göra en långsiktig analys av effekterna av pandemin men 
risken finns att det är redan utsatta grupper som drabbas först och mest. 
 
Social hållbarhet är ett särskilt prioriterat område för Kungälvs kommun. Det krävs fortsatt utveckling 
av nya metoder och aktiviteter för att öka innanförskapet och nå de olika grupper som är i behov av 
mer riktat stöd. Normer, attityder och värderingar är viktiga faktorer i arbetet med att öka jämlikheten 
i samhället. 
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Mål 11: Hållbara städer och 
samhällen 

Göra städer och bosättningar inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara 
 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Den höga tillväxttakten och klimatförändringar ställer 
krav på samhällsbyggnadsprocessen i kommunen. 
Exempel på utmaningar är att motverka utanförskap, 
säkra luftkvalitet och öka känslan av trygghet.  
 

Ett gott exempel i Kungälv 
Under året har kommunen genomfört en 
lekplatsinventering med fokus på tillgänglighetsperspektiv 
som har särskild koppling till delmål 11.7. Inventeringen 
har resulterat i att tre välbesökta lekplatser prioriteras i 
arbetet med att utveckla tillgängligheten. 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 

 Program social hållbarhet  
 Grönplan 
 Social översiktsplan  
 Trafikplan 
 Bostadsförsörjningsprogrammet   
 Funktionshinderplan  
 Avfallsplan 
 Äldreplan  
 Policy för äldres boende  
 Översiktsplan 

 

Regionala styrdokument 

 Regionala miljömål för Västra Götaland 
 
  

Delmål relevanta för Kungälv 
 
11.1 2030 säkerställa tillgång för alla till 
fullgoda, säkra och ekonomiskt 
överkomliga bostäder och 
grundläggande tjänster samt rusta upp 
slumområden. 
 
11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång 
till säkra, ekonomiskt överkomliga, 
tillgängliga och hållbara transportsystem 
för alla. Förbättra trafiksäkerheten, 
särskilt genom att bygga ut 
kollektivtrafiken, med särskild 
uppmärksamhet på behoven hos 
människor i utsatta situationer, kvinnor, 
barn, personer med 
funktionsnedsättning samt äldre 
personer. 
 
11.3 Till 2030 verka för en inkluderande 
och hållbar urbanisering samt förbättra 
kapaciteten för deltagandebaserad, 
integrerad och hållbar planering och 
förvaltning av bosättningar i alla länder. 
 
11.6 Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild 
uppmärksamhet åt luftkvalitet samt 
hantering av kommunalt och annat 
avfall. 
 
11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell 
tillgång till säkra, inkluderande och 
tillgängliga grönområden och offentliga 
platser, i synnerhet för kvinnor och barn, 
äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. 
 
11.A Främja positiva ekonomiska, 
sociala och miljömässiga kopplingar 
mellan stadsområden, stadsnära 
områden och landsbygdsområden 
genom att stärka den nationella och 
regionala utvecklingsplaneringen. 
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Uppföljning 

Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 

 

Politiska uppdrag med statusuppdatering tertial 3 2021  
 
Uppdrag  Genomförande  Status 
BSoU 4. Förslag om hur vi säkerställer en 
samhällsekonomisk hållbar och för äldre en 
hållbar bostadsförsörjning som klarar av de 
demografiska utmaningarna som vi har 
fram till 2030. 

Arbete med lokalförsörjningsplan 

 
 
 

BSoU 5. Får i uppdrag att kartlägga 
framtidens infrastrukturbehov i ett 
finansierat förslag till kommunal 
infrastrukturplan 

Kartläggning 

 

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

Extern utredning 

 

NY 2021 Stadsutvecklingsarbete för att 
bygga ihop Kungälv – Ytterby 

Översiktsplan för Kungälv 
 

NY 2021 Stadsutvecklingsarbete Kungälvs 
stadskärna på kort- och lång sikt 

Översiktsplan för Kungälv 
 

NY 2021 Genomför fördjupad 
översiktsplan för Kode 

Fördjupad översiktsplan för Kode tätort 
 

NY 2021 Inrätta ett fast forum för 
medborgardialog – öppna rum för 
prioriterade stadsplaneringsprojekt  

Upprätta ett fast forum för 
medborgardialog  

NY 2021 Implementera avfallsplan 2021-
2030 (ersätter tidigare utredningsuppdrag) 

Avfallsplanen beräknas att börja gälla från 
2021.  

 
 

Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020 

Demografisk försörjningskvot  0,81  0,81  0,80  0,80 

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)  12,4   12,9  13,3  12,2 

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv  14,1  13,4  12,2   

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv  1,34   1,22  1,16   

 

 
5 

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

 
4 

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

 
5  Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel 

 
5  Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 
4  Ökad kollektiv jobbpendling 
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Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 
 

 

Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 
Trångboddheten är relativt låg i Kungälv som helhet, samtidigt är andelen mycket hög i vissa områden 
och grupper. Hushållet räknas som trångbott om det bor mer än två personer per rum (kök och 
vardagsrum oräknade). En strategiskt viktig fråga är att utveckla nya sätt att tillgodose behovet av 
bostäder för de som behöver det mest. En risk är annars en ökad segregering i samhället. För att möta 
detta behov krävs innovation i samverkan med bostadsbolag och byggbolag.  
 
Kungälv har en hög demografisk försörjningskvot vilket innebär en relativt hög andel av invånarna i 
arbetsför ålder i förhållande till barn, ungdomar och äldre. Det skapar balans i samhällsbyggandet.   
 
Kungälv växer i antalet bostäder och invånare vilket genererar ökad belastning på infrastruktur. Det 
finns en utmaning i att sänka utsläpp av kväveoxider i luften då den stora andelen är koncentrerad 
kring E6. Utsläppen påverkar folkhälsan negativt. Utveckling av Bohusbanan är en möjlighet för ökat 
kollektivt resande och minskade utsläpp.  
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Mål 12: Hållbar konsumtion och 
produktion 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Produktion, konsumtion och svinn av mat, källsortering 
samt utfasning av engångsprodukter är faktorer som kan 
kopplas till målet och är relevanta för Kungälv. 
Upphandlingsprocessen är central för att nå målet.  
 

Ett gott exempel i Kungälv 
Under 2021 har arbetet med att implementera Avfallsplan 
2021-2030 påbörjats. Renhållningsenheten, måltidsservice 
och upphandlingsfunktionen samarbetar för att nå 
målsättningarna och genomföra åtgärder i avfallsplanen 
som bidrar till det globala målet.  
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 Avfallsplan 
 Upphandlings- och inköpspolicy 
 Kostpolicy 

 

Regionala styrdokument 
 Avfallsplan 2030 Göteborgsregionen 
 Regionala miljömål för Västra Götaland 

 

Uppföljning 

Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 

 
5  Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 

 

Delmål relevanta för Kungälv 
 
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 
förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. 
 
12.3 Till 2030, halvera det globala 
matsvinnet per person i butik- och 
konsumentledet, och minska 
matsvinnet längs hela 
livsmedelskedjan, även förlusterna efter 
skörd. 
 
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig 
hantering av kemikalier och alla typer 
av avfall under hela deras livscykel, i 
enlighet med överenskomna 
internationella ramverket, samt avsevärt 
minska utsläppen av dem i luft, vatten 
och mark i syfte att minimera deras 
negativa konsekvenser för människors 
hälsa och miljö. 
 
12.5 Till 2030 väsentligt minska 
mängden avfall genom åtgärder för att 
förebygga, minska, återanvända och 
återvinna avfall. 
 
12.7 Främja hållbara offentliga 
upphandlingsmetoder, i enlighet med 
nationell politik och nationella 
prioriteringar. 
 
12.8 Senast 2030 säkerställa att 
människor överallt har den information 
och medvetenhet som behövs för en 
hållbar utveckling och livsstilar i 
harmoni med naturen. 
 
12.B Utveckla och genomföra verktyg 
för att övervaka hur en hållbar 
utveckling påverkar en hållbar turism 
som skapar arbetstillfällen och främjar 
lokal kultur och lokala produkter. 
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Politiska uppdrag med statusuppdatering tertial 3 2021 
Uppdrag  Genomförande  Status 
NY 2021 Implementera avfallsplan 2021-
2030 

Avfallsplanen beräknas att börja gälla från 
2021. 

 
 

 
 
 

 

Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020 

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/person*  496   470  467  495 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. 
biologisk behandling, andel (%) 

39   33  31  30 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)  21  27  28  27 

*Rubriken har ändrats under 2021. 
 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%) 

Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 
Indikatorn för insamlat kommunalt avfall är dubbeltydig. Mindre insamlat avfall kan betyda en mindre 
konsumtion, dock är det positivt att genererat avfall kommer till återvinningscentraler och 
återvinningsstationer. Kungälvs kommun har fria besök på återvinningscentralerna vilket påverkar 
resultatet i jämförelse med andra kommuner.  
 
Kommunorganisationen har möjlighet att öka andelen ekologiska livsmedel i måltidsproduktionen för 
att bättre bidra till målet. Kungälvs kommun har åtagit sig att öka andelen ekologiska livsmedel i 
enlighet med målsättningen i länsstyrelsens åtgärdsprogram där lägsta målsättningen är 32 procent 
ekologiska livsmedel.  
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Mål 13: Bekämpa 
klimatförändringarna 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser 

 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Klimatfrågan är omfattande och påverkar många olika delar av den 
kommunala verksamheten. Trafik, byggnation, miljö, avfall och 
energifrågor knyts samman i klimatfrågan. Målet handlar dels om att 
bekämpa klimatförändringarna genom minskade utsläpp, dels att 
anpassa samhället till de förändringar som samhället redan står inför. 
Ökade skyfall, torka och ökade temperaturer är exempel på 
konsekvenser av klimatförändringarna som kan drabba kommunen. 
Kungälv är en kust- och älvnära kommun med stora utmaningar vid 
stigande vattennivåer. 
 
Klimatperspektivet finns med i förvaltningens befintliga 
omställningsarbete från fossil till fossilfri energi. Kungälv har flera 
styrande dokument och handlingsplaner som bidrar till målet. 
 

Ett gott exempel i Kungälv 
Kommunstyrelsen beslutade 2021 att anta 15 klimatlöften inför 2022 
inom den regionala satsningen Klimat 2030. Samtliga löften inom 
Klimat 2030 innebär åtgärder som har särskilt hög effekt på 
utsläppsnivåer. 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 Energiplan 
 Översiktsplan  
 Trafikplan 
 Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik 
 Klimatanpassningsanalys 

 

 Regional Styrning 
 Klimat 2030 (VGR och Länsstyrelsen) 
 Åtgärdsprogram inom miljömål (Länsstyrelsen) 

 
 
 
 
  

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
13.1 Stärka 
motståndskraften mot och 
förmågan till anpassning till 
klimatrelaterade faror och 
naturkatastrofer i alla 
länder. 
 
13.3 Förbättra utbildningen, 
medvetenheten och den 
mänskliga och 
institutionella kapaciteten 
vad gäller begränsning av 
klimatförändringarna, 
klimatanpassning, 
begränsning av 
klimatförändringarnas 
konsekvenser samt tidig 
varning. 
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Uppföljning 

Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 
 

 
5  Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 
4  Ökad kollektiv jobbpendling 

 
 

Politiska uppdrag med statusuppdatering tertial 3 2021 
 
Uppdrag  Genomförande  Status 
50. Se över resvanor för att optimera 
kollektivt resande 

Genomföra "Plan för konkurrenskraftig 
kollektivtrafik 2019-2022”  

51. Optimera användningen av 
pendelparkeringar 

Plan för smart och effektiv parkering 
 

 
 

 
 

Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2‐ekv/inv.  2,98  2,84  2,75   

Miljöbilar i kommun‐organisationen, andel (%)  44,6  43,3  39,1  32,9 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska 
området, (%) 

18,5  16,7  16,3  17,6 

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv  803,7  821,1  790,1  711,7 

 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 
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Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 
Kungälvs utsläpp av växthusgaser per invånare är mindre än genomsnittet. Kungälv har en fossilfri 
fjärrvärmeproduktion och en unik satsning på solceller. Andelen miljöbilar i kommunorganisationen 
är lägre än genomsnittet och det behövs en satsning på laddinfrastruktur vid kommunens 
verksamheter inför en omställning till elbilar. Kungälv ligger högre än genomsnittet avseende 
körsträcka med bil per invånare. Det kan ha att göra med att Kungälv har en utspridd bebyggelse på 
landsbygden vilket innebär ett högt bilberoende. 2020 såg man en nedgång i bilkörandet vilket 
troligtvis är en effekt av pandemin.  
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Mål 14: Hav och marina resurser 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för 
hållbar utveckling 

 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Utbyggnad av VA-systemet, miljötillsyn, avfallshantering och minskad 
nedskräpning är viktiga åtgärder för förebyggande och minskning av 
utsläpp i hav och vattendrag.  
 
Genom att förebygga lokala landbaserade utsläpp, genomföra 
tillsynsarbete inom vatten och avlopp samt kontinuerlig strandstädning 
bidrar kommunen till målet.  
 
 

Ett gott exempel i Kungälv 
 
Under 2021 har kommunen fått bidrag från Naturvårdsverket för ett 
projekt med syfte att samla in plastskräp i dagvattenutlopp för att 
förhindra att det når hav och vattendrag. Plastskräpet bryts annars sakta 
ned till mikroplast i vattnet. Näten som används för att samla upp 
plasten är återvunna fiskenät (så kallade spöknät). 
 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 Avfallsplan 
 Tillsynsplan för avlopp 
 Kustzonsplan (GR:s fördjupad strukturbild för kustzonen) 
 Översiktsplan (med fokus på blåstrukturen) 

 

Regionala styrdokument 
 
Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
 

Uppföljning 

Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 

 
5  Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 
  

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
14.1 Till 2025 förebygga och 
avsevärt minska alla slags 
föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbaserad 
verksamhet, inklusive 
marint skräp och tillförsel 
av näringsämnen. 
 
14.2 Senast 2020 förvalta och 
skydda marina och kustnära 
ekosystem på ett hållbart 
sätt för att undvika 
betydande negativa 
konsekvenser, bland annat 
genom att stärka deras 
motståndskraft, samt vidta 
åtgärder för att återställa 
dem i syfte att uppnå friska 
och produktiva hav. 
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Politiska uppdrag med statusuppdatering tertial 3 2021 
 
Uppdrag  Genomförande  Status 
NY 2021 Implementera avfallsplan 2021-
2030 

Avfallsplanen beräknas att börja gälla från 
2021. Politisk beslutstagning och 
förberedelse med underlag för 
implementering i 2020. Implementering 
från 2021 

 
 

 

Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020 

Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
 

Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 
Det finns inga nyckeltal för målet. Målet kräver samarbete på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå. 
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Mål 15: Ekosystem och biologisk 
mångfald 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.   

 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Kommunen är en stor markägare och har möjlighet att påverka hur vi 
skyddar vår närmiljö. Kommunen är även en växande kommun som 
står inför en period med mycket nybyggnation. Fortsatt prioriterat 
utifrån framtagen grönplan är att koordinera nybyggnation och 
infrastruktur med ekosystemtjänster och naturvärden, exempelvis 
genom att förebygga förlust av pollinerare som i sin tur bidrar till god 
skörd inom jordbruk och trädgårdsodling. 
 

Ett gott exempel i Kungälv 
Kommunen har beviljats LONA-bidrag från Länsstyrelsen för att 
skapa och utveckla ängsmarker. Informationsskyltar kommer att 
sättas upp där besökare får lära sig mer om arbetet med ängsmarker 
och dess inverkan på miljön. Områden vid Vena ängar och 
Trollhättevägen är exempel på platser där projektet pågår.  
 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
1. Översiktsplan 
2. Fiskevårdsplan för havsöring 

 

Regional Styrning 
3. Regionala miljömål för Västra Götaland 

 

Uppföljning 

Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 

 

 
5  Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 

Politiska uppdrag med statusuppdatering tertial 3 2021 
 
Uppdrag  Genomförande  Status 
NY 2021 Implementera avfallsplan 2021-
2030 

Avfallsplanen beräknas att börja gälla från 
2021. Politisk beslutstagning och 
förberedelse med underlag för 
implementering i 2020. Implementering 
från 2021 

 
 

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
15.1 Till 2020 bevara, 
återställa och hållbart 
använda ekosystem på land 
och i sötvatten och deras 
ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och 
torra områden, i enlighet med 
de skyldigheter som anges i 
internationella 
överenskommelser. 
 
15.5 Vidta omedelbara och 
betydande åtgärder för att 
minska förstörelsen av 
naturliga livsmiljöer, hejda 
förlusten av biologisk 
mångfald och senast 2020 
skydda och förebygga 
utrotning av hotade arter. 
 
15.9 Senast 2020 integrera 
ekosystemens och den 
biologiska mångfaldens 
värden i nationella och lokala 
planerings- och 
utvecklingsprocesser, 
strategier för 
fattigdomsminskning samt 
räkenskaper. 
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Nyckeltal Kolada 

  2017  2018  2019  2020 

Skyddad natur totalt, andel (%)  18,0  18,1  18,1  18,0 

 

Skyddad natur totalt, andel (%) 
 

 

Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 
Nyckeltalet om skyddad natur avser nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och 
biotopskyddsområde. I Kungälv finns 21 naturreservat varav två förvaltas av Kungälvs kommun. I 
dagsläget finns inga planer på att utöka eller skapa fler skyddade naturområden.  
 
Att bevara, återställa och använda ekosystem hållbart är en utmaning i takt med en ökad utbyggnad av 
kommunen. Några viktiga fokusområden för arbetet är att bibehålla grön infrastruktur genom en 
variation av naturtyper, med naturmiljöer av tillräcklig storlek och kvalitet samt kontaktytor mellan 
naturområden10. Det är viktigt att kommunen har ett strukturerat arbete med ansvarsarter- och 
biotoper genom att upprätta planer och tillvägagångssätt för dessa i strategiska dokument och 
riktlinjer, särskilt när vi bygger ut i kommunen. Skadelindringshierarkin11 är ett exempel på åtgärder 
där man stegvis tar ansvar för arter och biotoper genom att: 
 

 Undvika påverkan  
 Skydda vid påverkan 
 Kompensera för påverkan  

 
10 https://www.naturvardsverket.se/gron-infrastruktur  
11 https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/7000/978-91-620-7008-3.pdf  
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Mål 16: Fredliga och inkluderande 
samhällen 

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   

 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 

Upplevelsen av trygghet är grundläggande för att lokalsamhälle ska 
fungera och utvecklas på ett hållbart sätt. Trygga och välmående 
människor bidrar till positiva möten och ett gott samhällsklimat. 

Kommunens roll är att bidra till trygga livsmiljöer, erbjuda god omsorg, 
bra skola, stöd vid behov samt arbeta förebyggande och ha beredskap 
för krishantering. 

 

Ett gott exempel i Kungälv 

Kungälvs kommun och polisen samarbetar och samverkar utifrån en 
modell som kallas Trygg i Kungälv. Målet är att öka tryggheten, minska 
brottsligheten och att öka förtroendet i samhället. Arbetet bedrivs 
genom ett systematiskt trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete som bygger på synpunkter från invånare och information från 
polisen och kommunens olika verksamheter. Invånarnas synpunkter tas 
tillvara genom undersökningar om trygghet och regelbundna samtal. 
Inom polisen och kommunen samlar de ansvariga in information och 
uppdaterar lägesbilden regelbundet. Utifrån den skapas en gemensam 
plan för åtgärder, som beskriver de problem som ska åtgärdas via 
medborgarlöften.  

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 Social översiktsplan 
 Handlingsprogram för Kungälvs kommuns arbete med 

krisberedskap och civilt försvar 
 Trygg i Kungälv 
 Säkerhet och trygghetspolicy för Kungälvs kommun 
 Våld i nära relationer, Anvisning 
 Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
 Upphandling och inköpspolicy 
 Föreskrift för medborgarstämmor 
 Mutor och jäv, policy 
 Plan för att motverka våldsbejakande extremism 
 Intern kontroll, riktlinjer 
 Principer för medborgardialog, Policy 
 Program för nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
16.1 Avsevärt minska alla 
former av våld och dödligt 
våld överallt. 
 
16.2 Eliminera övergrepp, 
utnyttjande, 
människohandel och alla 
former av våld eller tortyr 
mot barn. 
 
16.4 Till 2030 avsevärt 
minska de olagliga 
finansiella flödena och 
vapenflödena, öka 
möjligheterna att återvinna 
och återfå stulna tillgångar 
samt bekämpa alla former 
av organiserad brottslighet. 
 
16.5 Väsentligt minska alla 
former av korruption och 
mutor. 
 
16.7 Säkerställa ett lyhört, 
inkluderande, 
deltagandebaserat och 
representativt 
beslutsfattande på alla 
nivåer. 
 
16.B Verka för och 
genomdriva icke-
diskriminerande 
lagstiftning och politik för 
en hållbar utveckling. 
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Regionala styrdokument 
 Polisen - Kunskapsbaserat arbete med medborgarlöften i samverkan, Metodstöd 
 VGR - Regional utvecklingsplan 

 

Uppföljning 
Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 
 

 
5 

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

 
6 100% av Alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller annan aktivitet 

 
5 Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet 

 
5 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 

 
5 Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola 

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

 
 

Politiska uppdrag med statusuppdatering tertial 3 2021 

 
Uppdrag  Genomförande  Status 
NY 2021 Inrätta ett fast forum för 
medborgardialog – öppna rum för 
prioriterade stadsplaneringsprojekt  

Upprätta ett fast forum för 
medborgardialog  

 
 

Nyckeltal Kolada 

 2017 2018 2019 2020 

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, 
andel (%) 

76,4 74,7 74,7 74,7 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)   26  27 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 576 499 701 536 

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och 
statsbidrag 

  3,6 5,3 
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Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv. 

 
 
 
Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 

Sveriges Kommuner och Regioner samt Myndigheten för säkerhet och beredskap jämför hur trygga 
och säkra Sveriges kommuner är. Jämförelsen bygger på sammanvägning av olika indikatorer som 
personskador, bränder i byggnader, anmälda våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Enligt 
undersökningen från 2021 fick Kungälvs kommun plats nummer 45 i Sverige, vilket var en förbättring 
jämfört med 202012.  

I SCB:s medborgarundersökning från 2018, hamnade Kungälv kring nationella medianvärdet i 
frågorna som rörde upplevd otrygghet och oro. Det finns en skillnad mellan den faktiska och 
upplevda tryggheten i Kungälv. Kommunen är i mångt och mycket en trygg kommun utifrån olika 
redovisade indikatorer. Samtidigt finns en utmaning i skillnaden mellan faktisk och upplevd trygghet. 
Under 2021 har kommunen inlett ett arbete med digitala trygghetsvandring, haft dialogmöte kring 
trygghet med samhällskontraktets olika aktörer samt på fortsatt arbete med polisens medborgarlöfte.  
 
Kungälvs kommun står likt övriga Sverige inför utmaningar när det gäller minskad tillit gentemot olika 
offentliga institutioner, ökad polarisering mellan grupper i samhället samt minskad delaktighet i 
samhället. Det oroliga säkerhetsläget i Europa har inverkan på den lokala situationen och är av hög 
prioritet att följa och möta.  

 
12 https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/trygghetochsakerhet.1123.html  
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Mål 17: Genomförande och globalt 
partnerskap 

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling 

 

Vad betyder det globala målet för Kungälv? 
Samverkan, partnerskap och gemensam finansiering är nödvändiga 
verktyg för att använda våra begränsade resurser på bästa sätt. Det 
gäller även utveckling och spridning av kunskap och för att hantera 
komplexa samhällsutmaningar. 
 
Kungälvs kommun har etablerad samverkan med närliggande 
kommuner, kommunförbund, länsstyrelse, region, civilsamhället och 
näringslivet. Soltak AB är ett kommunalt bolag som ägs av tre 
kommuner med uppgift att leverera administrativ service till sina ägare. 
 
 

Ett gott exempel i Kungälv 
Via samhällskontrakt samverkar Kungälvs kommun med ett 90-tal 
aktörer från civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvård samt polis 
och andra offentliga myndigheter. Partnerskap är nödvändigt för att 
möta och hantera komplexa samhällsfrågor. 
 

Styrande dokument i Kungälvs kommun 
 Internationell policy 
 Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 
 Program Social hållbarhet – ökat innanförskap 

 

Regional Styrning 
 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 

 
Uppföljning 
Bedömning KS resultatmål tertial 3 2021 
 

 
5 Förbättrat näringslivsklimat 

 
 
 

Nyckeltal Kolada 

 2017 2018 2019 2020 

Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner - - - - 

 

Delmål relevanta för 
Kungälv 
 
17.17 Uppmuntra och främja 
effektiva offentliga och 
offentlig-privata 
partnerskap samt 
partnerskap inom det civila 
samhället vilka bygger på 
erfarenheterna från andra 
partnerskap och deras 
finansieringsstrategier. 
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Vad säger resultaten och vad kan Kungälv utveckla? 
Hållbar utveckling kräver gemensamma lösningar. Effektiva offentliga och offentlig-privata 
partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället ger bättre förutsättningar för att hantera de 
komplexa utmaningar som världen och Kungälv står inför. Möjligheterna med och nödvändigheten av 
att samverka exemplifieras genom det samägda bolaget Soltak och samhällskontrakten. Samverkan tar 
tid, resurser och kräver uthållighet från alla parter. 
 
Kungälvs kommun är medlemmar i KIMO som samlar 80 kommuner i åtta länder runt Östersjön och 
Nordsjön kring miljöfrågor i havsmiljön.  
 
 
 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Uppföljning 2021 Program Social Hallbarhet

 

 

 

Uppföljning 2021 Program  

Social Hållbarhet - ökat innanförskap 

 

Kommunstyrelse 
2022-03-15 

 

  



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Uppföljning 2021 Program Social Hallbarhet

  
 
 

 

Kommunstyrelse, Uppföljning 2021 Program Social Hållbarhet - ökat innanförskap 2(54) 

Innehållsförteckning 

1  Inledning ......................................................................................................................... 3 

2  Måluppfyllelse indikatorer ............................................................................................ 5 

2.1  Arbete och sysselsättning ............................................................................................. 5 

2.2  Utbildning .................................................................................................................... 6 

2.3  Boende ......................................................................................................................... 7 

3  Uppföljning av programmets prioriterade målområden............................................ 8 

3.1  Tidiga insatser för barn och unga ................................................................................. 8 

3.1.1  Aktiviteter från Social Översiktsplan ........................................................................... 8 

3.1.2  Aktiviteter från Trygg i Kungälv ................................................................................ 12 

3.2  Hälsa .......................................................................................................................... 14 

3.2.1  Aktiviteter från Social Översiktsplan ......................................................................... 14 

3.2.2  Aktiviteter från Funktionshinderplanen ..................................................................... 19 

3.2.3  Aktiviteter från Äldreplanen ...................................................................................... 25 

3.3  Boende ....................................................................................................................... 26 

3.3.1  Aktiviteter från Social Översiktsplan ......................................................................... 26 

3.3.2  Aktiviteter från Äldreplanen ...................................................................................... 29 

3.4  Utbildning .................................................................................................................. 30 

3.4.1  Aktiviteter från Social översiktsplan .......................................................................... 30 

3.4.2  Aktiviteter från Funktionshinderplanen ..................................................................... 32 

3.5  Arbete och sysselsättning ........................................................................................... 34 

3.5.1  Aktiviteter från Social Översiktsplan ......................................................................... 35 

3.5.2  Aktiviteter från Funktionshinderplanen ..................................................................... 42 

3.6  Demokrati och civilsamhälle ..................................................................................... 43 

3.6.1  Aktiviteter från Social översiktsplan .......................................................................... 43 

3.6.2  Aktiviteter från Funktionshinderplanen ..................................................................... 45 

3.7  Trygghet ..................................................................................................................... 46 

3.7.1  Aktiviteter från planen Trygg i Kungälv .................................................................... 47 

4  Sammanfattning indikatorer och målområden ......................................................... 52 

5  Slutsats ........................................................................................................................... 54 

 

  



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Uppföljning 2021 Program Social Hallbarhet

  
 
 

 

Kommunstyrelse, Uppföljning 2021 Program Social Hållbarhet - ökat innanförskap 3(54) 

1 Inledning 

Förord 

Programmet för social hållbarhet är en av många processer som kan bidra till ett mer hållbart 
Kungälv och bidra till innanförskapet. Likväl som att det inte är entydigt hur ekologisk eller 
ekonomisk hållbarhet definieras är det heller inte självklart, varken inom kommunen, 
förvaltningen eller i planeringspraktiken, hur begreppet social hållbarhet bör förstås och 
omsättas till praktisk handling. 

Uppföljningen av programmet bidrar till denna diskussion genom att på ett översiktligt sätt 
samla olika förhållningssätt och metoder, åtgärder och insatser utifrån ett bredare 
planeringsperspektiv, med specifikt fokus utifrån budgetdirektiv samt uppdrag från 
beredningen i programmet. 

Förvaltningens verksamheter genomför aktiviteter och åtgärder vilket sker inom ramen för 
programmet för social hållbarhet och kommunstyrelsens budgetdirektiv. Rapporten lyfter 
fram läget för ett antal övergripande målområden samt åtgärder och insatser som berör arbetet 
med social hållbarhet. 

Ambitionen är att resultatet ska kunna utveckla och inspirera till fortsatt arbete både i enskilda 
verksamheter och i bredare samverkan mellan flera externa aktörer, forskningsinstitut (RISE) 
och civilsamhället. 

Bakgrund 

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19 
december 2019 (Dnr KS2019/0202). Programmet gäller från 2020 till 2027. Det är ett 
långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring 
ökad social hållbarhet och innanförskap. Programmet har fyra underliggande planer: 

 Social översiktsplan, 
 Äldreplan 
 Funktionshinderplan  
 Trygg i Kungälv. 

Planerna förtydligar programmets mer övergripande formuleringar. De sträcker sig fram till 
2023 med utblick mot 2027. 

2021 års uppföljning är den första uppföljningen av programmet för social hållbarhet och 
kommer att utvecklas under kommande års uppföljningar, till och med 2027. 

Om uppföljningen av programmets målområden 

Programmet är indelat i sju målområden: 

 Tidiga insatser för barn- och unga 
 Hälsa 
 Boende 
 Utbildning 
 Arbete och sysselsättning 
 Demokrati och civilsamhälle 
 Trygghet 
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I denna uppföljning redovisas utfallet per målområde. Aktiviteterna kommer från de fyra olika 
planerna Social översiktsplan, Äldreplan, Funktionshinderplan och Trygg i Kungälv. 

Planerna har sinsemellan olika fokus och kompletterar varandra inom ramen för programmet. 
Varje plan har därför inte alltid aktiviteter inom programmets sju målområden. 

När planerna togs fram lades även politiska uppdrag in som berör respektive målområde. De 
aktiviteter som är politiska uppdrag förtydligas särskilt i rapporten. Sammantaget bidrar 
aktiviteterna från respektive plan till att stärka den sociala hållbarheten i Kungälv. 

Aktiviteternas status beskrivs med följande symboler: 

Streck  = Ej påbörjad (startdatum ligger längre fram i mandatperioden) 

Pågående, grön   = Arbete med genomförandet pågår 

Pågående, gul   = Arbete med genomförandet pågår, med avvikelse 

Avslutat, grön bock  = Genomförandet klart enligt plan 

Avslutat, röd bock  = Genomförandet avslutat med avvikelse 

Försenat, rött utropstecken  = Genomförandet inte avslutat och har passerat planerat 
avslutningsdatum 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Uppföljning 2021 Program Social Hallbarhet

  
 
 

 

Kommunstyrelse, Uppföljning 2021 Program Social Hållbarhet - ökat innanförskap 5(54) 

2 Måluppfyllelse indikatorer 

Från Programmet Social Hållbarhet: 
Kungälvs kommun ska inom samtliga områden ska ligga i paritet med de bästa och mest 
kostnadseffektiva kommunerna i Sverige.  

 Vår indikator är att 0,5 procent av befolkning (18 år och äldre) har långvarigt 
ekonomiskt bistånd. Utifrån kategorin övergripande liknade kommun var medelvärdet 
0,6 procent. Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt bistånd ska vara högst 
0,5 procent innan 2027.  

 Vår indikator är att 1,5 procent av den registrerade arbetskraften (25 - 64 år) varit 
arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd under minst sex månader. 
Utifrån kategorin övergripande liknade kommun var medelvärdet 2,2 procent. 
Andelen långtidsarbetslöshet (25 – 64) år ska vara högst 1,5 procent innan 2027.  

 Vår indikator är att 90,8 procent av elever i åk 9 är behöriga till yrkesprogram vid 
gymnasiet. Utifrån kategorin övergripande liknade kommun var medelvärdet 89 
procent. Behörighet till yrkesprogram vid gymnasiet ska vara lägst 92 procent innan 
2027.  

 Vår indikator är att 170 hushåll har antingen socialt kontrakt eller annan typ av 
socialt boende i Kungälvs kommun. Antalet hushåll med sociala kontrakt eller annat 
typ av socialt boende ska minska med minst 40 procent.  

2.1 Arbete och sysselsättning 

För indikatorn Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd saknas 
fortfarande data för 2021 i Kolada. 2020 hade dock Kungälv lägre andel personer med 
långvarigt försörjningsstöd (0,6 %) än riket (1,3 %). Det är i princip samma nivå som 
kommuner med liknande socioekonomiska förhållanden. Kungälv ligger bland de 25 % bästa 
kommunerna i riket. 
Könsuppdelad statistik för 2020 saknas i Kolada och därmed också i tabellen nedan. 

Långtidsarbetslösheten var 2,4% under 2021. Det är två procentenheter under genomsnittet 
för riket (4,6%) och något under kommuner med liknande socioekonomiska förhållanden 
(2,6%). Kungälv ligger bland de 25 % bästa kommunerna i riket. 

Indikator 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen  
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Indikator 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.  

 

2.2 Utbildning 

Elever som blir behöriga till och går klart gymnasiet har bättre förutsättningar att komma in i 
arbetslivet och att klara sig i samhället. Indikatorn behörighet till gymnasiet mäter behörighet 
till ett yrkesprogram (program som har lägst behörighetskrav och därmed indikerar 
”behörighet till gymnasiet”). 

Sedan 2018 har Kungälvs kommun en negativ trend för skolresultaten. De är dock bättre 
jämfört med riket. Jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner är skolresultaten i 
Kungälv sämre.  År 2021 var andelen behöriga till gymnasiet totalt 86,5 procent i Kungälvs 
kommun. Skillnaden mellan könen var 7,1 procent, där 83,0 procent bland pojkarna samt 90,1 
procent bland flickorna var behöriga till gymnasiet. Kungälvs kommun ligger här inte bland 
de 25 % bästa kommunerna utan i mittensegmentet. 

 

Indikator 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)  
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2.3 Boende 

Vid antagandet av Programmet för Social Hållbarhet i december 2019 hade 170 hushåll 
antingen socialt kontrakt eller annan typ av socialt boende i Kungälvs kommun. I december 
2021 hade 167 hushåll socialt kontrakt eller annan typ av boende vilket är en marginell 
minskning. 

Indikator 

Antalet hushåll med sociala kontrakt eller annat typ av socialt boende ska minska med minst 40 procent.  
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3 Uppföljning av programmets prioriterade målområden 

Nedan följer en redovisning av programmets sju målområden med tillhörande aktiviteter. 

För varje målområde presenteras en detaljerad redovisning av de aktiviteter som utförts inom 
respektive målområde, utifrån respektive plan. 

3.1 Tidiga insatser för barn och unga 

Programmets beskrivning av målområdet Tidiga insatser för barn och unga: 
Barn och unga är en prioriterad målgrupp, forskning pekar på möjligheten att skapa goda 
och sunda vanor ökar ju tidigare dessa initieras. Fokus är på att uppnå goda livsvillkor och 
levnadsvanor genom tidig upptäckt, samverkan och tidiga åtgärder. 

 Tillvarata föräldraengagemang och befintliga nätverk - fler vuxna kring barn och 
unga. 

 Generella insatser kring goda levnadsvanor bland barn och unga, med särskilt fokus 
på allmän drogprevention. • Insatser kring barn- och ungdomars psykiska ohälsa via 
fortsatta integrerade satsningar (ex familjecentrerat arbetssätt). 

 Tydliga samverkansformer mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola och 
skola med inriktning på gemensamt ansvarstagande, tydlig rollfördelning samt vid 
behov överföra information mellan myndigheter utifrån vårdnadshavares eller 
individens samtycke.  

 För en objektiv, rättvis och effektiv handläggning via digitalisering skapa en enkel väg 
in till myndighetskontakter 

3.1.1 Aktiviteter från Social Översiktsplan 

3.1.1.1 Tidiga insatser barn och unga 

Beskrivning 
Social översiktsplans delmål kring tidiga insatser är:  
• Främja hälsosam uppväxt. 
• Effektivisera och höja kvalitén i det förebyggande arbetet.  
• Utvecklad samverkan mellan de olika aktörer som finns kring barn och unga. 
 

3.1.1.1.1 Politiskt uppdrag: 5. Intensifiera arbetet med den psykiska 
ohälsan och otryggheten bland elever (SÖP) 

5. Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsan och otryggheten bland elever (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

Arbete pågår, Uppdrag 5 

 
Beskrivning 
Arbete pågår och följs 
upp i det systematiska 
kvalitetsarbetet - rapport 
1. 
 

Inom skolans systematiska kvalitetsarbete berör den första rapporten skolornas 
arbete med normer, värden och trygghet. Denna rapport redovisas under våren för 
UBL och kommunstyrelsen. 

Fullföljda studier är en av de viktigaste faktorerna för att motverka psykisk ohälsa. 
Sektorn deltar i ett antal nätverk som syftar till att förbättra samverkan och 
samordna insatser mellan myndigheter och organisationer som arbetar med barn 
och unga. SIMBA - teamen består av en barnpsykolog från primärvården samt 
representanter från elevhälsan och socialtjänsten. Målet med projektet är att barn 
och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och 
samordnade insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå. Syftet 
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Aktivitet Kommentar 

är att utveckla och etablera en modell som bygger på samverkan mellan 
elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom första linjen samt en 
konsultationsmodell för samverkan med specialistnivån. Exempel på tidiga 
insatser som sektorn arbetar med finns inom områdena främjande, förebyggande 
och riktade. Det rör sig bland annat om kompetenshöjande insatser till personal 
kring ledarskap i klass-rummet, bemötande av NP-problematik, lågaffektivt 
bemötande till känslostarka barn, elevhälsomöten, närvaroteam samt att 
skolpsykolog kan arbeta med föräldrastöd till vårdnadshavare. 

Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan vårdcentralen Kusten, Västra 
Götalandsregionen och Kungälvs kommun som är en mottagning för barn och 
unga, 6-18 år, och deras familjer. Hit kan målgruppen vända sig för stöd och 
behandling. Klippan är numer inte längre ett projekt utan del av ordinarie 
verksamhet. 

Under 2022 kommer förvaltningen intensifiera arbetet med att starta upp ett 
familjecentrerat arbetssätt i Komarken. 

Under året har TMR (Träning för medveten närvaro och resiliens) utvärderats. 
Satsningen på TMR har varit en del av grundskolans trygghetsskapande arbete 
och TMR går från projektform till ordinarie verksamhet. 

3.1.1.1.2 Politiskt uppdrag: NY 2021 Översyn och samordning inom det 
förebyggande arbetet (SÖP) 

NY 2021 Översyn och samordning inom det förebyggande arbetet (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

Stärka och utveckla 
samordningen inom det 
förbyggande arbetet 

 
Beskrivning 
Kartlägga allt 
förebyggande arbete 
främst för barn och 
ungdomar. Målet är att 
effektivisera samt höja 
kvalitén i förebyggande 
arbetet. 
 

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 ges förvaltningen i uppdrag att genomföra 
översyn och samordning inom det förebyggande arbetet. Enligt förvaltningens 
verksamhetsplan 2021 – 2022 innefattar uppdraget att stärka och utveckla 
samordningen inom det förbyggande arbetet. Allt förebyggande arbete främst för 
barn och ungdomar ska kartläggas. Målet är att höja kvalitén i det förebyggande 
arbetet. 

Kartläggningen och översynen följer tidsplan utifrån antaget uppdragsdirektiv. 
Omvärldsanalys genomfördes under första kvartalet via insamling av goda 
exempel från andra svenska kommuner samt sammanställning av aktuell 
lagstiftning, utredningar och inriktningsdokument. Via enkät och intervjuer med 60-
tal professionella har främjande, förebyggande och riktade insatser 0-19 år i 
Kungälvs kommun kartlagts. Vidare har volymer och resurser utifrån förebyggande 
perspektivet samlats in. För att få ett brukarperspektiv har 1600 vårdnadshavare 
svarar på en öppen enkät vid skolans digitala plattform Unikum. 30 
vårdnadshavare som mött Familjehuset/Utförarenheten har svarat på en fördjupad 
enkät samt erbjudits möjlighet att delta i intervju. Underlag för kartläggningen är 
även svaren från LUPP-undersökningen, där 418 elever i årskurs 8 samt 194 
elever vid årskurs 2 Mimers Hus gymnasium medverkat. 

Utifrån kartläggningen kommer rekommendationer ges kring vilka aktiviteter 
förvaltningen behöver arbeta med framåt för att öka samordningen inom det 
förebyggande arbetet för barn och ungdomar i syfte att höja kvaliteten och öka 
tillgängligheten. Kartläggningen är inne i en slutfas och kommer slutföras första 
kvartalet 2022. 

3.1.1.1.3 Insats: Tillvarata föräldraengagemang och befintliga nätverk – 
fler vuxna kring barn och ungdomar 

Aktivitet Kommentar 

Erbjuda generella 
föräldrautbildningar till 
föräldrar med barn i 
åldern 3-12 år. 

 

Utförarenheten, Familjecentralen samt Familjehuset Klippan har totalt genomfört 6 
föräldrautbildningar i programmet Alla Barn i Centrum (ABC). Målgrupp är föräldrar 
med barn i åldern 3-12 år. Under 2021 har instruktörer utbildats i ABC-tonår. 
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Aktivitet Kommentar 

Beskrivning 
I samverkan med 
Familjecentralen Fyren 
och Familjehuset Klippan 
erbjuda generella 
föräldra-utbildningar till 
föräldrar med barn i 
åldern 3 -12 år. 
Ansvar: ToS samt BoL 
 

3.1.1.1.4 Insats: Insatser kring barn och ungdomars psykiska ohälsa via 
fortsatta integrerade satsningar 

Aktivitet Kommentar 

Riktad 
kompetensutveckling mot 
förskolans personal kring 
barn och ungdomars 
psykiska ohälsa. 

 
Beskrivning 
Ansvar BoL 
 

Inom förskolan har ett stödmaterial om tidiga insatser tagits fram tillsammans med 
en handledning. Stödmaterialet är tänkt att användas av pedagoger i förskolan och 
i pedagogisk omsorg och syftar till att tidigt påbörja insatser för att stödja barn i 
behov av mer anpassningar och stöd i sin utveckling. Fokus är på att utveckla och 
anpassa lärmiljön. 

En implementering av stödmaterialet pågår sedan augusti 2021 och kommer att 
avslutas i maj 2022. Samtliga personal i förskolan deltar. En viktig del är att sprida 
kunskap och förståelse för de orsaker som kan finnas till att ett barn kan behöva 
tidiga insatser i förskolan, till exempel psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, 
sjukdom eller social problematik i hemmet. 

Med förskolan som arena 
utveckla lättillgängliga 
och flexibla insatser för 
att främja och förebygga 
barns psykiska hälsa. 

 
Beskrivning 
Med förskolan som arena 
utveckla lättillgängliga 
och flexibla insatser för 
att främja och förebygga 
barns psykiska hälsa. 
Prioriterat är att utveckla 
arbetssätt mellan 
förskola, socialtjänst och 
barnavårdscentralen 
(BVC). 
Ansvar BoL. 
 

När det gäller att utveckla arbetssätt mellan förskola, socialtjänst och 
barnavårdscentralen (BVC) har detta utvecklingsarbete försenats på grund av 
pandemin men väntas starta under 2022. 

Under 2021 har förankring kring familjecentrerat arbetssätt i Komarken fortlöpt. 
Goda exempel från Göteborgs Stad samt övriga regionen har samlats in. 

3.1.1.1.5 Insats: Tydliga samverkansformer mellan socialtjänst, hälso- 
och sjukvård, förskola och skola med inriktning på gemensamt 
ansvarstagande, tydlig rollfördelning samt vid behov överföra 
information mellanmyndigheter utifrån vårdnadshavares eller 
individens samtycke. 

Aktivitet Kommentar 

Utveckla modell kring 
systematisk uppföljning 
av social hållbarhet och 
tidiga insatser. 

Via Västra Götalandsregionen är medel beviljade för ett projekt om social 
investering - Systematisk Uppföljning Social Hållbarhet (SMASH). Utifrån 
innovationspartnerskap med RISE kartläggs tidigare arbete och en översikt har 
gjorts kring befintliga mål och indikatorer. Syftet är att utveckla en långsiktig 
systematik för att utifrån politiska mål kunna följa upp effekten av enskilda 
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Aktivitet Kommentar 

 
Beskrivning 
Under tidsperioden 2020 
- 2023 utveckla modell 
kring systematisk 
uppföljning av social 
hållbarhet och tidiga 
insatser. Projekt sker i 
samverkan med Västra 
Götalandsregionen, 
Kungälvs kommun och 
Mölndals Stad. 
Ansvar ToS. 
 

insatser. Första lärande exempel är nystartade Kompetenscentrum samt 
pågående utvecklingsarbete kring missbruksvård. Övergripande mål är att ta fram 
hållbara indikatorer och koppla detta till samhällsekonomiska värden. Projektet 
planeras pågå till och med 2023-12-31. 

Stärka första linjen i att 
möta psykisk ohälsa 
genom att vidareutveckla 
det påbörjade arbetet 
samverkansteam för barn 
och unga med psykisk 
ohälsa. 

 
Beskrivning 
Stärka första linjen i att 
möta psykisk ohälsa 
genom att vidareutveckla 
det påbörjade arbetet 
samverkansteam för barn 
och unga med psykisk 
ohälsa.  
Ansvar SIMBA. 
 

Vid Familjehuset Klippan har arbetet med att samordna insatser till barn och unga 
med lindrig psykiskohälsa och deras familjer fortsatt. Under 2021 har 586 barn och 
unga med familjer varit på minst ett besök på Familjehuset Klippan. Inom ramen 
för den integrerade samverkan på Familjehuset Klippan har socialtjänsten erbjudit 
råd och stödsamtal på service till 146 familjer med barn i åldern 6-18 år. Drygt 120 
familjer har lotsats direkt till kommunens råd och stödsamtal på service utan 
någon annan kontakt på Familjehuset Klippan. Under 2021 genomfördes 29 
grupper riktade till föräldrar och barn på Familjehuset Klippan. De flesta grupperna 
under våren genomfördes digitalt men under hösten hölls grupperna fysiskt på 
Familjehuset Klippan i mindre format. Kommunen erbjöd en föräldrastödsgrupp 
ABC 6-12 år digitalt och en föräldrastödsgrupp ABC Tonår på plats under året. 
Utöver detta erbjöds föräldrastöd digitalt genom Föräldrawebben i kommunens 
försorg. Under 2021 har 2208 besök genomförts, 829 gruppbesök och 352 
videobesök. 

Under 2021 har 76 barn och ungdomar varit aktuella för samverkan på 
Familjehuset Klippan genom SIMBA-teamet som består av representation från 
primärvård (Kustens vårdcentral/Familjehuset Klippan), elevhälsa och socialtjänst 
vilket möjliggör koordinerade och samordnade insatser. 

Familjehuset Klippan och Kungälvs kommun kommer även fortsättningsvis vara 
delaktiga i det nationella TSI (Tidiga, Samordnade, Insatser) projektet då intresset 
är fortsatt stort kring den integrerade samverkan mellan kommun och primärvård 
som arbetats fram i Kungälv under projekttiden. 

Personer med behov av 
samordnade insatser ska 
erbjudas en samordnad 
individuell plan (SIP). 

 
Beskrivning 
Personer med behov av 
samordnade insatser ska 
erbjudas en samordnad 
individuell plan (SIP). 
Ansvar SIMBA. 
 

Implementering av samordnad individuell plan (SIP) är ett prioriterat område i 
SIMBAS samverkansplan. Återkommande arbete pågår för att få hälso- och 
sjukvården samt kommunens aktörer att upprätta SIP och använda IT-tjänsten 
SAMSA. I regionala- och delregionala uppföljningar konstateras att det finns stora 
förbättringsområden kring upprättande av SIP utifrån kommunens samtliga 
berörda verksamheter. I dagsläget saknas statistik över antalet upprättade planer 
vilket försvårar uppföljning. Målet på sikt är att det ska göras fler SIP:ar både lokalt 
och regionalt. 

Utveckla fortsatta 
integrerade insatser i 
samverkan med förskola, 
skola, socialtjänst och 
primärvård. 

 
Beskrivning 
Med Familjecentralen 
Fyren och Familjehuset 
Klippan som plattform 
utveckla fortsatta 
integrerade insatser i 
samverkan med förskola, 

För att få en översyn och samordning inom det förebyggande arbetet har en 
kartläggning kring insatser genomförts utifrån perspektiven främjande, 
förebyggande och riktat. Vidare har representanter som på olika sätt arbetar med 
barn- och ungdomar tillfrågats. Totalt har ca 60 personer har intervjuats. För att 
komplettera översynen genomfördes en föräldraenkät via skolans plattform 
Unikum. Enkäten riktade sig till samtliga vårdnadshavare vid kommunens 
grundskolor. Totalt svarade 1588 personer. En fördjupad enkät och intervjuer 
gjordes till föräldrar som möter Familjehuset Klippan eller på Utförarenheten. 

Kartläggningen ska möjliggöra utvecklade koordinerade och samordnade insatser 
mellan förskola, skola, socialtjänst och hälso-sjukvård. 
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Aktivitet Kommentar 

skola, socialtjänst och 
primärvård.  
Ansvar BoL samt ToS. 
 

Vidareutveckla SSPF 
kring ungdomar som 
riskerar att hamna i ett 
utanförskap som 
innefattar kriminalitet och 
droger. 

 
Beskrivning 
Vidareutveckla 
Samverkan socialtjänst, 
skola, fritid och polis 
(SSPF) kring ungdomar 
som riskerar att hamna i 
ett utanförskap som 
innefattar kriminalitet och 
droger. 
Ansvar BoL samt ToS. 
 

Styrgruppen för SSPF tog beslut om en ny arbetsprocess ”lokala SSPF” vid 
årsskiftet 2020-2021. Lokala SSPF innebär att SSPF koordinator genomför ett 
SSPF möte lokalt inom varje enhet (högstadieskola, Sandbackaskolan, Mimers 
Hus gymnasium) var 4:e vecka. Syftet är att kunna prata individärenden som inte 
är möjligt i arbetsgruppsmötena med SSPF. Det innebär ett öppnare samtal och 
därmed ökad möjlighet att tidigt fånga upp oro kring individer. 

Lokala SSPF har lett till ökad kunskap och förståelse för SSPF-arbetet samt att 
individärendena ökat. Vid årsskiftet 2021/2022 fanns 17 pågående samtycken, 9 
stycken hade avslutats under året. Slutsats är att det under 2021 varit ett ökat 
inflöde av samtycken samt att fler samtycken har avslutats. 

Det har varit en svårighet varit att få samtycken från vissa vårdnadshavare när de 
informeras om att polis och socialtjänst får ta del av uppgifter som lämnas om 
individen. Inför 2022 finns det tankar på att i vissa fall initialt begränsa 
omfattningen av samtycke, till att enbart skola och fritid delar information, för att 
fånga upp dessa individer. 

Fortsatt arbete med 
hemmaplanslösningar i 
samverkan mellan 
socialtjänst och skola. 

 
Beskrivning 
Fortsatt arbete med 
hemmaplanslösningar i 
samverkan mellan 
socialtjänst och skola, 
där syfte att förebygga 
externa 
kostnadskrävande 
placeringar. 
Ansvar BoL samt ToS. 
 

På både nationell och regionalnivå finns en upparbetad struktur som Kungälvs 
kommun arbetar utifrån. Utifrån individuella fall finns en aktiv samverkan mellan 
skola och socialtjänst i Kungälvs kommun för att så långt som möjligt hitta möjliga 
hemmaplanslösningar. Kostnadsutvecklingen följs noga av förvaltningen och 
redovisas i bokslutet.. 

3.1.2 Aktiviteter från Trygg i Kungälv 

3.1.2.1 Narkotika och missbruk 

Beskrivning 
Kungälvs kommun följer kontinuerligt upp ungdomars drogvanor genom två undersökningar 
med olika tidsintervall - Centralförbundet för Alkolhol och Nakotikaupplysning (CAN) och 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). Lokala resultat från CAN:s 
drogvaneundersökning 2019 visar 17 procent av eleverna på gymnasiet åk2 provat narkotika.  
 
LUPP genomfördes hösten 2020.  Det stora flertalet i åk8 uppger att de inte snusar, röker, 
dricker alkohol eller har använt narkotika (och andelen är i samtliga fall mindre än GR-
snittet). Det stora flertalet åk8-elever har aldrig använt narkotika men 2 procent uppger att de 
har gjort det (3 procent tjejer, 2 procent killar). GR-snittet ligger på 4 procent för både tjejer 
och killar. Tidigare LUPP-undersökningar visar på samma resultat. 
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3.1.2.1.1 Insats: Insatser mot narkotika och missbruk 

Aktivitet Kommentar 

 Utifrån 
medborgarlöfte årlig 
informations-
/kunskapskampanj till 
vårdnadshavare. 

Alla vårdnadshavare till barn mellan 12-18 år fick broschyren "Så kan du som 
tonårsförälder minska risken att ditt barn börjar med droger" genom Unikum mars 
2021. 

Trygga ungdomsmiljöer har med hjälp av ungdomar delat ut broschyren "Så kan 
du som tonårsförälder minska risken att ditt barn börjar med droger" 
Ca. 700st broschyrer delades ut i Björkås, Västra samt Östra porten, augusti 2021. 
Ca. 1300st broschyrer delades ut i Komarken, Ulvegärde, Tungevägen, 
bostäderna runt busstationen i Ytterby samt delar av Fontin, januari 2022. 

Samverkanspartners i samhällskontraktet kontaktades i maj 2021 för att hjälpa till 
med att sprida broschyren. Totalt 450st broschyrer levererades till 9 
samverkansparter i kommunen. 

Kommunens drogförebyggande nätverk har under hösten 2021 arbetat fram ett 
koncept där vårdnadshavare för elever i årkurs 8 bjuds in till ett föräldramöte för att 
bland annat få information från polis, Trygga ungdomsmiljöer och Utförarenhet 
gällande droger. Det planeras för dessa föräldramöten under vårterminen 2022. 

 Fördjupad samverkan 
med Polisen kring 
drogproblematiken i 
kommunen. 

Polisen och kommunen har utifrån konceptet "Trygg i" lagt ett stort fokus på 
narkotikaproblematiken och ett långsiktigt arbete. Medborgarlöftet som 
presenterades våren 2021 sträcker sig till 2023 och innefattar nedan aktiviteter. 

 Minst 6 narkotikainsatser kopplade till platser som medborgarna upplever 
som otrygga. (Polis) 

 Att det nya drogförebyggande nätverket utvecklar ett årshjul med 
drogförebyggande aktiviteter riktat till vårdnadshavare och ungdomar i 
åldersspannet 12–18 år. 
Aktiviteterna kan bland annat bestå av återkommande riktade utskick, 
föräldramöten och kunskapshöjande information till skolpersonal. 
(Kommun) 

 Skolan ska arbeta systematiskt utifrån rutinen ”En drogfri skola” för att 
verka för en drogfri skolmiljö. (Kommun) 

Kommunpolisen är en av parterna i kommunens drogförebyggande nätverk och 
kommer tillsammans med Trygga ungdomsmiljöer samt utförarenheten 
informera/utbilda vårdnadshavare, kommunanställda samt externa parter om 
droger för att förebygga samt tidigare upptäcka missbruk. 

I det fortlöpande lägesbildsarbetet har polisen i sin operativa inriktning bland annat 
riktat sina resurser mot narkotika vid minst 40 veckor år 2021. 

 Implementera 
riktlinjen ”En drogfri 
skola”. 

Riktlinje "En drogfri skola" antogs av sektorledning Bildning och Lärande januari 
2021. Utifrån riktlinjen har lokala rutiner tagits fram vid Mimers Hus gymnasium 
samt kommunens högstadier. Skolpersonal har fått information om de lokala 
rutinerna exempelvis på APT 2021. Drogförebyggande nätverk har startats upp 
med representanter från; grundskolan, gymnasiet, polisen, säkerhetsenhet, 
folkhälsan, ungdomsmottagningen, Trygga ungdomsmiljöer och utförarenheten. 
Fokus är att dela nulägesbilder samt genomföra framtaget drogförebyggande 
årshjul, som bland annat innefattar kompetensutveckling till personal, 
föräldramöten och informationsinsatser. 

 Vidareutveckla 
samverkan Socialtjänst, 
skola, polis och fritid 
(SSPF). 

Styrgruppen för SSPF tog beslut om en ny arbetsprocess ”lokala SSPF” vid 
årsskiftet 2020-2021. Lokala SSPF innebär att SSPF koordinator genomför ett 
SSPF möte lokalt inom varje enhet (högstadieskola, Sandbackaskolan, Mimers 
Hus gymnasium) var 4:e vecka. Syftet är att kunna prata individärenden som inte 
är möjligt i arbetsgruppsmötena med SSPF. Det innebär ett öppnare samtal och 
därmed ökad möjlighet att tidigt fånga upp oro kring individer. 

Lokala SSPF har lett till ökad kunskap och förståelse för SSPF-arbetet samt att 
individärendena ökat. Vid årsskiftet 2021/2022 fanns 17 pågående samtycken, 9 
stycken hade avslutats under året. Slutsats är att det under 2021 varit ett ökat 
inflöde av samtycken samt att fler samtycken har avslutats. 

Det har varit svårt varit att få samtycken från vissa vårdnadshavare när de 
informeras om att polis och socialtjänst får ta del av uppgifter som lämnas om 
individen. Inför 2022 finns det tankar på att i vissa fall initialt begränsa 
omfattningen av samtycke, till att enbart skola och fritid delar information, för att 
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Aktivitet Kommentar 

fånga upp dessa individer. 

 Kungälvs kommun 
och hälso- och 
sjukvården ska utveckla 
integrerade 
samverkansformer för att 
tidigt identifiera missbruk 
och stödja dessa 
ungdomar. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fördelat medel till hälso- och 
sjukvårdsnämnderna och HSNV har budgeterat för förstärkning av insatser för 
ungdomar och unga vuxna med missbruksproblematik. Den föreslagna modellen 
innebär att verksamheten på primärvårdsnivå ska bemannas med sjuksköterskor, 
socionomer, psykologer och läkare. Fokus är ett integrerat arbetssätt. 
Finansieringen är 50/50 mellan region och kommun. Under 2021 har planering 
intensifierats mellan regionhälsan och kommunerna. Kungälvs Mini-Maria 
mottagning planeras öppna under hösten 2022. 

 Ta fram en 
kompetensutvecklingspla
n riktat mot barn och 
ungdomspersonal i 
kommunen. 

Kommunens drogförebyggande nätverk har under hösten 2021 tagit fram 
information/utbildning material i narkotika. Målet är att höja kunskapen i ämnet och 
därigenom kunna förebygga samt tidigare upptäcka missbruk. 
Informationen/utbildningen innehåller en aktuell lokallägesbild gällande vilka 
droger som för tillfället förekommer bland ungdomar i Kungälv, grundläggande 
preparatkunskap, vilka varningssignaler man ska vara vaksamma på samt hur 
polisen/Trygga ungdomsmiljöer/Utförarenheten jobbar med frågan. Den innehåller 
även information om var man ska vända sig vid misstanke av missbruk eller behov 
av stöd. 

Planering pågår för utbildning av samtlig pedagogisk personal på kommunens tre 
högstadieskolor vårterminen 2022. 

3.2 Hälsa 

Programmets beskrivning av målområdet Hälsa: 
Hälsan hos en befolkning beror på många olika faktorer och kan ses som resultatet av ett 
samspel mellan individ och samhälle. Fokus är på att skapa förutsättningar för en god jämlik 
och jämställd hälsa i hela Kungälvs kommun och minska de påverkbara hälsoklyftorna. 
Stimulera hälsosamma val och eget ansvar. 

 Främja seniorhälsa - ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet. 
 Främja hälsan för personer med funktionsnedsättningar. 
 Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i samverkan med samhällsplaneringen. 
 Ett utvecklat samlat drogförebyggande arbete med särskilt fokus på att förmedla 

kunskap om skadlighet samt begränsa tillgängligheten. 

3.2.1 Aktiviteter från Social Översiktsplan 

3.2.1.1 Hälsa 

Beskrivning 
Social översiktsplans delmål kring hälsa är:  
• Främja psykisk hälsa och förebygga suicid. 
• Främja goda levnadsvanor. 
 

3.2.1.1.1 Politiskt uppdrag: NY 2021 Upprätta förslag för idrottscentrum 
med kostnader och genomförandetid 

NY 2021 Upprätta förslag för idrottscentrum med kostnader och genomförandetid 

Aktivitet Kommentar 

 Upprätta förslag för 
idrottscentrum 
Beskrivning 

Ett inriktningsbeslut är fattat i kommunfullmäktige 2 dec 2021. Uppdrag har getts 
från KF till ekonomiberedningen att arbeta in finansieringen av arenan i rambudget 
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Aktivitet Kommentar 

Utredningsarbete pågår 
rörande arenans innehåll, 
kostnader och 
finansiering. 
 
Arbetet sker i dialog med 
Idrottsrådet, 
föreningslivet, 
näringslivet och med 
fastighetsägare inom 
detaljplaneområdet. 
 

2023-2026. 

Förvaltningens uppdrag är att baserat på rambudgeten arbeta in arenan i 
kommande investerings-och driftprogram för 2023-2026 med utblick 2027-2030. 

Genomförandet av uppdraget att upprätta förslag för idrottsarenan är klart. 

3.2.1.1.2 Insats: Vuxnas psykiska hälsa 

Aktivitet Kommentar 

 Personer med 
missbruk, nedsatt psykisk 
hälsa och/eller komplex 
problematik ska erbjudas 
integrerade insatser. 
Beskrivning 
Ansvar SIMBA. 
 

Kungälvs kommun erbjuder samordning av vård- och stöd till alla personer med 
beroendeproblematik. Till personer med långvarig psykisk ohälsa erbjuds 
Individual Placement and Support (ISP), en evidensbaserad metod för att komma 
ut på arbetsmarknaden. 

Kommunen samfinansierar tillsammans med Ale och Stenungsund personligt 
ombud, som är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få 
möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets 
utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. 
Under 2021 har personligt ombud haft kontakt med 30 klienter från Kungälv. 

 Öka kunskapen kring 
suicidpreventivt arbete. 
Beskrivning 
Kunskapen kring 
preventivt arbete behöver 
öka genom att utbilda 
medarbetare i att 
identifiera individer med 
suicidrisk och erbjuda rätt 
hjälp. 
Ansvar SIMBA. 
 

Utgångspunkt kring arbetet med suicidprevention är VGR:s övergripande 
handlingsplan, konkretiserad via SIMBA:s delregionala handlingsplan. Utifrån 
denna plan och målet att öka kunskapen kring suicidprevention har Kungälvs 
kommun gjort följande under 2021: 

 Under våren genomfördes sex digitala föreläsningar kring psykisk 
livräddning som anordnades av Suicidprevention i Väst. Kungälvs 
kommun och enheten för hälsofrämjande och förebyggande enheten 
samordnade anmälandet från hela regionen. Totalt deltog 900 personer 
från näringsliv, föreningsliv, hälso- och sjukvård samt skola och 
socialtjänst i Kungälvs kommun. 

 I samverkan inom SIMBA har sektor Trygghet och Stöd utbildat två 
instruktörer Första Hjälpen Psykisk hälsa. I november genomförde 
instruktörerna sin första två-dagars utbildning för medarbetare. Inför 2022 
fortsätter detta arbete. Satsningen möjliggörs via riktade stadsbidrag för 
suicidprevention. 

 Personer med behov 
av samordnade insatser 
ska erbjudas en SIP. 
Beskrivning 
Ansvar SIMBA. 
 

Implementering av Samordnad Individuell Plan (SIP) är ett prioriterat område i 
SIMBAS samverkansplan. Återkommande arbete pågår kring att få hälso- och 
sjukvården samt kommunens aktörer att upprätta SIP och använda IT-tjänsten 
SAMSA. I regionala- och delregionala uppföljningar konstateras att det finns stora 
förbättringsområde kring upprättande av SIP utifrån kommunens samtliga berörda 
verksamhetsområde. I dagsläget saknas statistik över antalet upprättade planer 
vilket försvårar uppföljning. Ambitionen är att det ska göras fler SIP:ar både lokalt 
och regionalt. 

3.2.1.1.3 Insats: Nollvision suicid 

Aktivitet Kommentar 

 Öka kunskapen kring 
suicidprevention. 
Beskrivning 
Kunskapen kring 
suicidprevention ska öka 
genom att utbilda 

Utgångspunkt för arbetet med suicidprevention är VGR:s övergripande 
handlingsplan, som har konkretiserats via SIMBA:s delregionala handlingsplan. 

Utifrån denna plan och målet att öka kunskapen kring suicidprevention har 
Kungälvs kommun gjort följande under 2021: 

 Under våren genomfördes sex digitala föreläsningar kring psykisk 
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Aktivitet Kommentar 

medarbetare i att 
identifiera individer med 
suicidrisk och erbjuda rätt 
hjälp. 
Ansvar SIMBA. 
 

livräddning som anordnades av Suicidprevention i Väst. Kungälvs 
kommun och enheten för hälsofrämjande och förebyggande enheten 
samordnade anmälandet från hela regionen. Totalt  900 deltagare med 
stor representation från näringsliv, föreningsliv, hälso- och sjukvård samt 
skola, socialtjänst i Kungälvs kommun. 

 I samverkan inom SIMBA har vi utbildat instruktörer Första Hjälpen 
Psykisk hälsa. I november genomförde instruktörerna första två-dagars 
utbildningen för medarbetare i vår kommun. Inför 2022 fortsätter detta 
arbete. Satsningen möjliggörs av de riktade stadsbidrag vi får för 
suicidprevention. 

3.2.1.1.4 Insats: Stimulera hälsosamma val och eget ansvar 

Aktivitet Kommentar 

 Genomför utåtriktade 
insatser kring 
hälsofrämjande och det 
egna ansvaret. 
Beskrivning 
Utifrån folkhälsoavtalet 
med Västra 
Götalandsregionen ska 
olika utåtriktade insatser 
kring hälsofrämjande och 
det egna ansvaret 
genomföras. 
Ansvar ToS. 
 

Under 2022 har enheten för hälsofrämjande och förebyggande genomfört ett antal 
utåtriktade insatser. 

 Kungälvs kommun deltog i kampanjen ”Balansera mera". Målet med 
kampanjen är att förebygga fallolyckor samt ge tips på balansgivande 
övningar. I samarbete med Rehabenheten filmades balansövningar och 
spred dessa på hemsida och sociala medier. 

 Seniordag (190 visningar). 

 Bra mat och bättre munhälsa för äldre (214 visningar). 

 Spelberoende – det finns vägar ut ur beroendet (114 visningar). 

 Levnadsvanor – från samhälle till biologi och tillbaka igen (144 visningar). 

 Levnadsvanorna inklusive fysisk aktivitet är viktigare än du tror (130 
visningar). 

 I mars 2021 startades Facebook sidan Senior i Kungälv som i dagsläget 
har 115 följare. Uppföljning visar att inlägg nått över 1500 personer. 

 Hygien-veckan – uppmärksamhetsvecka med fokus på basala 
hygienrutiner. Filmer i sociala medier med en läkare från en lokal 
vårdcentral fick 1476 respektive 1534 visningar totalt. I 
handdesinfektionsaktiviteten vid Mimers kulturhus testade 68 personer 
handdesinfektionsmaskinen. 

 Anhörigdagen 2021 – kvällsföreläsningar till anhöriga under tre kvällar i 
början av oktober. 

 Tillsammans är inlett en information- och utbildningskampanj gällande 
hälsosamma levnadsvanor. Arbetet sker tillsammans med Kungälv, Ale, 
Stenungsund, Tjörn & Öckerö kommun, Samordningsförbundet Älv och 
Kust, SIMBA samt Sjukhusen i Väster. Samverkan fortlöper under 2022. 

3.2.1.1.5 Insats: Hälsa och miljö 

Aktivitet Kommentar 

 Riktlinjer kring 
byggande i hälsosamma 
miljöer tas fram. 
Beskrivning 
Ansvar SoU. 
 

Frågan om byggande i hälsosamma miljöer hanteras vid framtagande av 
detaljplaner. Det finns mycket lagstiftning på området i Miljöbalken, Plan- och 
bygglagen och Plan- och byggförordningen mf.l. lagar. Nyproducerade bostäder 
ska inte kunna byggas i ohälsosamma miljöer utifrån den lagstiftning som finns. 

En utmaning finns att styra användandet av befintliga lokaler som används som 
boende. 

Bedömningen är att riktlinjer kring byggande i hälsosamma miljöer inte behövs 
utan det hanteras i gällande lagstiftning i detaljplaneprocessen. 
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3.2.1.1.6 Insats: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i samverkan 
med samhällsplaneringen 

Aktivitet Kommentar 

 Utreda möjligheterna 
till utegym, näridrottsplats 
och lekplats centralt i 
Kungälv. 
Beskrivning 
Ansvar SoU 
 

Lekplats har färdigställts inom Kongahälla-området. 

 Fortsatt arbete med 
skolgårdsprojekt. 
Beskrivning 
Ansvar SoU 
 

En inventering av underhållsbehov på skolgårdar och förskolegårdar har gjorts. 
Utifrån den inventeringen har Trafik, gata, park påbörjat upprustning (inköp av 
lekutrustning och mindre åtgärder) på skolgårdar och förskolor. 

 Vidmakthålla, 
underhålla och 
marknadsföra befintliga 
motionsspår, 
vandringsleder och 
allmänna bad. 
Beskrivning 
Ansvar SoU 
 

Fontin 

1. Röjt sly och buskar kring 2,5:an och 5:an 

2. Markerat mot alla slingorna med tydliga märkta band samt nya 
riktningsskyltar 

3. Byggt ett aktivitets/träningsgolv i glänta för stretch, yoga, kroppsträning, 
träningsgrupper, lek och fika. 

4. Påbörjat att dika/schakta och nytt underlag på 2,5:an och 5:an. 

5. Nya grillar vid Svarte Mosse och Kolebacka 

Bohusleden: 

1. Nya spänger, 150 meter nedanför Aleklätten 

2. Inventerat markering och småarbeten efter etapp 7 

3. Dragit om led, ca 150 meter på grund av bäck 

4. Byggt ny spång över dike 

5. Nedmontering av dåligt vindskydd 

Vadholmen badplats: 

1. Ny brygga 

2. Nya badstegar 

3. Ny spång på land, för att öka tillgängligheten 

4. Ny handikappramp ner till vattnet 

5. Köpt in en badrullstol 

Romesjön: 

1. Ny skyltning till badplatsen och parkering 

Sundhammar 

1. Ny badstege längst ut 

Västkuststiftelsen har utfört ett stort antal åtgärder i Svartedalen, delar av 
Marstrand och liknande som ligger inom reservat som de råder över. 

Under 2022 kommer vi att göra:  

1. Förhoppningsvis dränering, dikning och nytt underlag Bohusleden, 
ca 400 meter. Leden går genom en bäck och väldigt blött område. 

2. Nya bryggdelar, Romesjön 

3. Eventuellt ny grillplats och bänkar, Romesjön 

4. Ny badstege, Rökan 

5. Nya betongfundament, Rörtången 

6. Två nya stegar, Rörtången 

7. Renovering vindskydd/omklädningsrum, Rörtången 

8. Eventuellt ny toalettbyggnad (beroende på budget) 

9. Nya skyltar Fontin över hela området 
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Aktivitet Kommentar 

 Fortsatt utveckling av 
gång- och cykelbanor 
(ex. Kareby, Kode, Tjuvkil 
och Marstrand). 
Beskrivning 
Ansvar SoU 
 

Cykelbana mellan Kungälv och Kode via Kareby är färdigställd sedan 2019. På 
sträckan mellan Kungälv och Marstrand återstår två etapper. Sträckan Vävra-
Tjuvkil beräknas bli färdig under 2023 och sträckan genom Tjuvkil beräknas vara 
färdig 2024-2025. 

Utveckling av gång och cykelbanor drivs i enlighet med planen "Attraktiva miljöer 
och stråk för gång och cykel" (KS2019/1639) som ingår i Trafikplan 2017. 

 Ökad trafiksäkerhet 
vid skolor med syfte att 
fler barn och ungdomar 
tar sig själva till skolan. 
Inriktning är att 
genomlysa en skola per 
år. 
Beskrivning 
Ansvar SoU 
 

För att höja trafiksäkerheten erbjuds alla i årskurs fyra utbildning i säker cykling. 
Den genomförs av trafik, gata, park i samarbete med NTF. 

Trafik, gata, park samordnar skolornas deltagande i utmaningen På egna ben som 
är ett projekt från Västtrafik. Barnen tävlar med klassen i att åka buss och cykla, 
lära sig om trafiksäkerhet, hälsa mm. Vinnande klass erhåller pris. 

Någon övergripande genomlysning av trafiksäkerheten vid skolorna har inte gjorts. 
Däremot görs mindre åtgärder kontinuerligt. 

 Fortsatt 
utredning/planering kring 
idrottshallar i 
serviceorterna samt 
multiarena i centrala 
Kungälv 
 

Planering av nytt arenaområde i Ytterby pågår. Arenaområdet kommer att 
innehålla isyta för hockey, konståkning, bandy med mera, flera idrottshallar samt 
ett nytt badhus. Ny idrottshall i Kärna börjar byggas under året och kommer att tas 
i bruk vid skolstart hösten 2022. Förberedelse av upphandling pågår för ny 
idrottshall i Diseröd. 

Flera nya hallytor ligger i planeringen och kommer att färdigställas de närmaste 
åren. Ett nytt arenaområde och idrottshall skapar mer hallyta och möjlighet för 
unga att mötas. Arenaområdet kommer att kunna användas för olika typer av 
evenemang, såväl idrott som kultur. 

Planering av nytt arena område vid Yttern pågår. Kungälvs kommun tar över drift 
av Kärna idrottshall under 2022. 

3.2.1.1.7 Insats: Generella insatser kring goda levnadsvanor bland barn 
och unga, med särskilt fokus på allmän drogprevention 

Aktivitet Kommentar 

 Implementera 
riktlinjen "En drogfri 
skola". 
Beskrivning 
Ansvar BoL 
 

Riktlinje "En drogfri skola" antogs av sektorledning Bildning och Lärande januari 
2021. Utifrån riktlinjen har lokala rutiner tagits fram vid Mimers Hus gymnasium 
samt kommunens högstadier. Skolpersonal har fått information om de lokala 
rutinerna exempelvis på APT 2021. Drogförebyggande nätverk har startats upp 
med representanter från; grundskolan, gymnasiet, polisen, säkerhetsenhet, 
folkhälsan, ungdomsmottagningen, trygga ungdomsmiljöer och utförarenheten. 
Fokus är att dela nulägesbilder samt genomföra framtaget drogförebyggande 
årshjul, som bland annat innefattar kompetensutveckling till personal, 
föräldramöten och informationsinsatser. 

 Kungälvs kommun 
och hälso- och 
sjukvården ska utveckla 
integrerade 
samverkansformer för att 
tidigt identifiera missbruk 
och stödja dessa 
ungdomar. 
Beskrivning 
Missbruk hos unga 
samspelar ofta med 
psykiska och sociala 
faktorer som påverkar 
missbruket och sam-
sjukligheten är ofta hög. 
Kungälvs kommun och 
hälso-och sjukvården ska 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fördelat medel till hälso- och 
sjukvårdsnämnderna. HSNV har budgeterat för förstärkning av insatser för 
ungdomar och unga vuxna med missbruksproblematik. Den föreslagna modellen 
innebär att verksamheten på primärvårdsnivå ska bemannas med sjuksköterskor, 
socionomer, psykologer och läkare. Fokus är ett integrerat arbetssätt. 
Finansieringen är 50/50 mellan region och kommun. Under 2021 har planering 
intensifierats mellan Regionhälsan och kommunerna. Tidsplanen är att Kungälvs 
Mini-Maria mottagning öppnar under 2022. 
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Aktivitet Kommentar 

utveckla integrerade 
samverkansformer för att 
tidigt identifiera och 
stödja dessa ungdomar. 
Ansvar SIMBA 

3.2.1.1.8 Insats: Ett utvecklat samlat drogförebyggande arbete med 
särskilt fokus på att förmedla kunskap om skadlighet samt 
begränsa tillgängligheten 

Aktivitet Kommentar 

 Utveckla Trygga 
Ungdomsmiljöers 
förebyggande och 
främjande insatser 
gentemot ungdomar 
både via mötesplatser, 
gruppverksamhet och 
uppsökande. 
Beskrivning 
Ansvar ToS 
 

Under 2021 har Trygga Ungdomsmiljöer totalt i alla sina verksamheter haft 13 865 
deltagartillfällen. Av dessa var 9 690 främjande verksamheter som exempelvis 
fritidsgårdar och gruppverksamheter. 

Enheten Trygga Ungdomsmiljöer har under en tvåårs period identifierat ett 
växande behov hos motorburna ungdomarna att samlas och umgås runtom i 
kommunen, i huvudsak i centrala Kungälv. Samlingarna har medfört 
ordningsstörningar som nedskräpning, oljud, vårdslöshet i trafik och berusade 
ungdomar och unga vuxna. 

Problematiken har engagerat flertal aktörer inom förvaltningen. Kungälvs kommun 
har begränsat tillträde till parkeringsytor vid Vita Fläcken under vissa tider på 
dygnet samt ökat väktartillsyn. En ny mötesplats vid Folkets park har skapats i 
samverkan mellan Trygga Ungdomsmiljöer, Trafik Gata Park, polis, bussbolag, 
Kungälvs Energi, Trafikverket och föräldrar. Insatsen har gett effekt: från vecka 26 
till vecka 32 lockade mötesplatsen till 3000 besök. Ungdomarna ser detta som sin 
plats och vistas även där när det är obemannat och väntar på personal tidig kväll. 
Från midsommar till 11 augusti inkom endast 3 - 4 samtal om ordningsstörande 
från Vita fläcken. 

Under 2021 har Trygga Ungdomsmiljöer förnyat sin HBTQ-certifiering för att 
utveckla arbete med jämställdhet. 

3.2.2 Aktiviteter från Funktionshinderplanen 

3.2.2.1 Bemötande 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring bemötande är: 
• Personer med funktionsnedsättning som kommer i kontakt med kommunens personal ska få 
och uppleva ett gott och professionellt bemötande  
• Medvetenheten och förståelsen om funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar 
människors livssituation både individuellt och generellt ska öka hos kommunens 
personal. 
• För att förbättra attityder och bemötande ska Kungälvs kommun verka för ökad kunskap 
bland medborgarna om funktionshinder och rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
 

3.2.2.1.1 Insats: Bemötande 

Aktivitet Kommentar 

 Kompetenshöjande 
aktiviteter i 
bemötandefrågor för 
personalen. 

IBIC – ett sektorsövergripande projekt vars övergripande mål är riktat mot 
delaktighet för vuxna individer i Kungälvs kommun (samt barn med funktionshinder 
inom LSS). Det handlar om en metod inom handläggningen på myndighet samt 
inom den sociala dokumentationen där behov hos omsorgstagare tydliggörs. 
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Aktivitet Kommentar 

Under 2021 har införandet fortsatt med de evidensbaserade metoderna Ett 
Självständigt Liv (ESL) samt Motiverande intervju (MI). Utbildningar har riktat sig 
till personal inom socialpsykiatri och funktionshinder. 

Totalt 64 utbildningstillfällen har genomförts under 2021. Exempel på 
kompetensutveckling för personal är: 

 Social dokumentation 

 Lågaffektivt bemötande i kombination med Durewallmetoden 

 AST (autismspektrumtillstånd) 

 Introduktionsutbildning LSS för vikarier/nyanställda 

Under 2022 planeras: 

  Validering för grundkompetens via vuxenutbildning i Kungälv. Planerad 
start hösten 2022. 

 Yrkesinriktad språkutbildning via vuxenutbildning i Kungälv för tre 
medarbetare som behöver språklig grund för att klara validering. Startar 
våren 2022.  

 Kompetenshöjande 
aktiviteter kring 
funktionsnedsättningar 
för personalen. 

Enhet Stöd och Utveckling under verksamhetsområde LSS ger personal 
regelbunden utbildning i digitala system för att kunna administrera kring sin 
yrkesroll. Enheten erbjuder även anpassade föreläsningar och utbildningar kring 
specifika funktionsnedsättningar samt även handledning kring enskilda individer 
på grupp och enhetsnivå. 

Som en följd av GR-projektet ”Modig”(Mer omsorg med digital teknik) har man en 
utbildningsstruktur som kan användas för fler enheter som exempelvis Måltid och 
Service. Efter kartläggning och dialog påbörjas utbildningar för 80-90 medarbetare 
i dessa verksamheter under våren 2022. 

 Förutsättningar ska 
ges så att alla har rätt till 
sin kommunikation och 
använda Alternativ, 
Kompletterande 
Kommunikation (AKK) i 
verksamheten. 

LSS har ett pågående arbete för att på olika sätt utveckla användande av digitala 
hjälpmedel. Via digitaliseringsprojektet i kommunen pågår en översyn kring 
användande av olika system och programvaror. 

Kungälvs kommun samverkar med DART(ett kommunikations- och 
dataresurscenter på Sahlgrenska sjukhuset för personer med 
funktionsnedsättning), som arbetar med kommunikationsstöd i olika former. För att 
göra kommunikation begriplig och leda till meningsfullhet används olika varianter 
av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Inför 2022 fortsätter 
samverkan kring AKK med DART. 

Projektet pågår i tre år och kommer att innebära en ökad kompetens inom 
området, inledningsvis för fyra enheter. 

 Öppna föreläsningar 
om olika typer av 
funktionsnedsättningar. 

Hälsofrämjande och förebyggande enheten erbjuder olika utåtriktade insatser 
varav vissa mer direkt har berört funktionsvariation. I oktober uppmärksammades 
anhörigdagen med programpunkter som ung med demenssjukdom samt hur får vi 
till en bättre kommunikation mellan anhöriga och omsorgsverksamheter. 

3.2.2.2 Tillgänglig och användbar miljö 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring tillgänglig och användbar miljö kan delas in i tre teman 
med nedanstående mål: 
 
Tillgängliga utemiljöer 
• Arbetsmetoder och riktlinjer för att skapa god tillgänglighet i den offentliga utemiljön ska 
utarbetas och utvecklas. 
• Barn med funktionsnedsättning ska som andra barn ges möjlighet att leka i och använda 
utemiljön. 
• Naturreservat i kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt vara tillgängliga och 
användbara för personer med funktionsnedsättning. 
• Enkelt avhjälpta hinder på befintliga kommunala gator, gång- och cykelvägar, torg och 
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andra allmänna platser ska åtgärdas. 
 
Tillgängliga och publika lokaler 
• Kungälvs kommun ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta i 
demokratiska processer såsom allmänna val, medborgarstämmor och kommunfullmäktige 
genom att använda lokaler med god tillgänglighet. 
• Kommunens befintliga publika lokaler och anläggningar ska med avseende på enkelt 
avhjälpta hinder vara användbara för människor med funktionsnedsättningar. 
• Kungälvs kommun ska genom information verka för att även privatägda publika lokaler 
exempelvis affärslokaler blir tillgängliga med avseende på enkelt avhjälpta hinder. 
• Arbetsmetoder och riktlinjer för att skapa god tillgänglighet och användbarhet i publika 
lokaler ska utvecklas, utarbetas och tillämpas. 
 
Tillgängliga bostäder 
• Kungälvs kommun ska verka för att det skapas bostäder och bostadsområden som är 
tillgängliga för alla. 
• Kommunen ska verka för att flerbostadshusbeståndet vid ny- och ombyggnation ska 
tillgänglighetsanpassas. 
• Befintliga arbetsmetoder och riktlinjer för att skapa god tillgänglighet i bostäder ska 
utvecklas och tydliggöras. 
 

3.2.2.2.1 Insats: Tillgängliga utemiljöer 

Aktivitet Kommentar 

 Översyn av 
tillgängligheten till 
lekplatser när det gäller 
syn- och hörselskadade. 

Tillgänglighetsanpassning på lekplatser har setts över under 2021 och kommer att 
fortgå under 2022. Lekutrustning anpassas så att den kan passa de flesta. 
Utrustning har köpts in och ska sättas upp vid södra lekplatsen i parken vid 
Kongahälla och vid Lekporten i Ytterby. 

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

Översyn av lekplatser och skolgårdar görs kontinuerligt. Översyn av tillgänglighet 
görs vid byggnation och ombyggnation av lokaler. Inväntar översyn av 
tillgänglighet för fastigheter som ska göras framöver. 

Vadholmens badplats har tillgänglighetsanpassats ytterligare med ramp hela 
vägen ner till vattnet samt badrullstol för utlåning. 

Fontin har utvecklats med en ramp till trädäcket vid sjön. 

 Åtgärda enkelt 
avhjälpta hinder på 
kommunala gator. 

Trafik, gata, park genomför 25 åtgärder varje år. Exempel på åtgärder är att sänka 
kantsten, kontrastmarkering och pollare. 

3.2.2.2.2 Insats: Tillgängliga och publika lokaler 

Aktivitet Kommentar 

 Ny inventering av 
tillgängligheten i publika 
lokaler och 
idrottsanläggningar. 

Alla kommunens verksamhetslokaler och fritidsanläggningar kommer att 
inventeras. Inledningsvis kommer fokus vara på vallokaler. 

 Utveckla 
tillgängligheten vid 
utesimbadet i Kungälv. 

På utebadet tillgänglighetsanpassas toaletter och ytor hårdgörs för bättre 
framkomlighet. Bassängen är svår att anpassa men en portabel rullstolslyft kan 
installeras när medel finns. 
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3.2.2.2.3 Insats: Tillgängliga bostäder 

Aktivitet Kommentar 

 Öka kunskapen om 
tillgänglighetsanpassning 
inom förvaltningen. 
Önskvärt är att 
specialkompetens finns. 

Bygglovsenheten har specialistkompetens i tillgänglighetsanpassning vid 
nybyggnation och vid bostadsanpassning inom ramen för 
bostadsanpassningsbidraget. 

 Deltagande i olika 
nätverk som ex. 
AllAgeHub. 

I samverkan med aktörer från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig 
sektor utvecklar AllAgeHub en användardriven testbädd för att stimulera 
användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov. Målgrupp är 
äldre och personer med funktionsnedsättning, anhöriga och personal. 

Via AllAgeHub har en testledare utbildats i Kungälvs kommun, som lokalt leder 
tester av välfärdsteknik. Behov har undersökts i flera verksamheter. Inom daglig 
verksamhet är arbete i gång att med stöd av virtuell verklighet (vr) göra det enklare 
att besöka okända miljöer. Inom socialpsykiatrin samt vård- och omsorgsboende 
har behov presenterats på AllAgeHubs matcharena. Under 2022 har inriktningen 
varit att utveckla lösningar på dessa behov, som exempelvis förflyttning i och från 
säng, igångsättningssvårigheter samt självständighet vid toalettbesök. 

3.2.2.3 Resor och kommunikation 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring resor och kommunikation är: 
• Kungälvs kommun ska verka för att regionen förbättrar kollektivtrafiken utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. 
• Kungälvs kommun ska i samverkan med Västtrafik och trafikföretagen förbättra 
komplement till kollektivtrafiken så som färdtjänst och skolskjuts utifrån en helhetssyn 
och ett tillgänglighetsperspektiv i Kungälv. 
• Hållplatser och stationer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 
 

3.2.2.3.1 Insats: Verka för att regionen förbättrar kollektivtrafiken utifrån 
ett tillgänglighetsperspektiv 

Aktivitet Kommentar 

 Hållplatser 
tillgänglighetsanpassas 
enligt plan: 4 hållplatser 
per år 2021-2022. 

Tillgänglighetsanpassning har utförts av två hållplatslägen vid ICA centrallager i 
Rollsbo samt läge B  vid Mimers hus- Uddevallavägen, 

Under 2022 kommer tillgänglighetsanpassning att utföras på två hållplatslägen 
båda riktningar Vikingatorget- Kongahällagatan och två hållplatslägen, båda 
riktningar Fars Hatt - Strandgatan. 

 Säkerställa 
tillgängligheten på 
parkeringsplatser för 
rörelsehindrade. 

Detta ingår inom ramen för enkelt avhjälpta hinder. Trafik, gata park genomför 25 
åtgärder varje år. Vissa av dessa berör parkeringar. 

3.2.2.4 Kultur och fritid 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring kultur och fritid är: 
• Den kommunala kultur- och fritidsverksamheten ska erbjuda aktiviteter som gör det möjligt 
för barn och unga med funktionsnedsättning att delta. 
• Kungälvs kommun ska stimulera föreningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter så att 
människor med funktionsnedsättning kan delta både som utövare och som åskådare. 
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• Med socialstyrelsens allmänna råd: Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre som 
utgångspunkt ska begreppet meningsfull tillvaro beaktas. Det innebär att människor med 
funktionsnedsättning inom äldreomsorgen ska erbjudas kultur- och fritidsaktiviteter efter sin 
förmåga. Detta för att stärka självkänsla och öka den enskildes upplevelse av livskvalitet. 
• Kommunen ska för sina kultur- och fritidsarrangemang använda lokaler och platser som är 
tillgängliga för alla. 
 

3.2.2.4.1 Insats: Kultur och fritid 

Aktivitet Kommentar 

 Utreda hur 
Kulturskolans utbud kan 
breddas för att nå en 
större mångfald och 
delaktighet. 

Utredning av Framtida utbud i Kulturskolan har pågått enligt plan och de olika 
statliga utredningar som gjorts på kulturskoleområdet beaktats. Workshops har 
genomförts för att fånga upp idéer kring framtida utbud i Kungälv. Ytterligare 
dialog kommer dock behöva ske med utskottet för bildning och lärande innan 
utredningen kan färdigställas under 2022. 

 Fler aktiviteter inom 
Kultlab riktade mot 
målgruppen. 

Arbete pågår med vissa förseningar på grund av pandemin. Planering av besök 
hos en annan kommun och fritidsgårdar som arbetat aktivt med målgruppen. 

 Breddat utbud av 
media. 

Arbete pågår. E-media har breddats överlag i samhället vilket även varit 
kommunen till gagn. Utökat utbud av lättläst material, även studentlitteratur. 

 Slutföra 
tillgänglighetsanpassning
en av 2,5 km 
motionsspåret i Fontin för 
rullstolsburna. Därefter 
utvärdera och prioritera 
ytterligare motionsspår. 

Dränering och schaktning är påbörjad av leden, 2,5:an. Arbetet väntas avslutas 
under vintern 2022. Utvärdering och plan för övriga spår görs därefter. 

3.2.2.5 Hälsa och folkhälsa 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring hälsa och folkhälsa är: 
• Kommunen ska verka för ökad hälsa hos personer med funktionsnedsättning genom att 
motverka isolering och uppmuntra till olika former av friskvård och goda levnadsvanor. 
• Kungälvs kommun ska främja kännedom om, tillgång till och användningen av hjälpmedel 
och teknik vid habilitering och rehabilitering. 
• Kommunen ska verka för förbättrade samverkansformer med VGR inom hälso- och 
sjukvård samt inom habilitering och rehabilitering. 
 

3.2.2.5.1 Insats: Hälsa och folkhälsa 

Aktivitet Kommentar 

 Främja hälsan för 
personer med 
funktionsnedsättningar 
ex. genom att stärka 
kunskapen om motion 
och hälsa. 

Hälsofrämjande och förebyggande enheten erbjuder olika utåtriktade insatser. En 
information- och utbildningskampanj om hälsosamma levnadsvanor görs 
tillsammans med Kungälv, Ale, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun, 
Samordningsförbundet Älv och Kust samt Sjukhusen i Väster. Två digitala 
föreläsningar har genomförts: 

 Levnadsvanor från samhälle till biologi och tillbaka igen - med Olle 
Lundberg 

 Levnadsvanorna inklusive fysisk aktivitet är viktigare än du tror - med 
Mats Börjesson 

Under 2022 fortsätter inledd samverkan. 
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Aktivitet Kommentar 

 Insatser kring barn- 
och ungdomars psykiska 
ohälsa via fortsatta 
integrerade satsningar 
(ex familjecentrerat 
arbetssätt). 

Vid Familjehuset Klippan fortsätter samordning av insatser till barn och unga med 
lindrig psykisk ohälsa och deras familjer. Under 2021 har 586 barn och unga med 
familjer varit på minst ett besök på Familjehuset Klippan. Inom ramen för den 
integrerade samverkan på Familjehuset Klippan har socialtjänsten erbjudit råd och 
stödsamtal på service till 146 familjer med barn i åldern 6-18 år. Drygt 120 familjer 
har lotsats direkt till kommunens råd och stödsamtal på service utan någon annan 
kontakt på Familjehuset Klippan. Under 2021 genomfördes 29 grupper riktade till 
föräldrar och barn på Familjehuset Klippan. De flesta grupperna under våren 
genomfördes digitalt men under hösten hölls grupperna fysiskt på Familjehuset 
Klippan i mindre format. Kommunen erbjöd en föräldrastödsgrupp ABC 6-12 år 
digitalt och en föräldrastödsgrupp ABC Tonår på plats under året. Utöver detta 
erbjöds föräldrastöd digitalt genom Föräldrawebben i kommunens försorg. Under 
2021 har 2208 besök genomförts, 829 gruppbesök och 352 videobesök. 

Under 2021 har 76 barn och ungdomar varit aktuella för samverkan på 
Familjehuset Klippan genom SIMBA-teamet som består av representation från 
primärvård (Kustens vårdcentral/Familjehuset Klippan), elevhälsa och socialtjänst 
vilket möjliggör koordinerade och samordnade insatser. 

Familjehuset Klippan och Kungälvs kommun kommer även fortsättningsvis vara 
delaktiga i det nationella projektet TSI (Tidiga, Samordnade, Insatser) då det 
fortsatt finns ett stort intresse kring den integrerade samverkan mellan kommun 
och primärvård som arbetats fram i Kungälv under projekttiden. 

 Fortsätta inlett arbete 
kring förskrivning av 
digitala hjälpmedel ex. 
olika programvaror. 

Förvaltningen har ett pågående arbete för att på olika sätt utveckla användande av 
digitala hjälpmedel. Via digitaliseringsprojektet i kommunen pågår en översyn 
kring användande av olika system och programvaror. 

Kungälvs kommun samverkar med DART (ett kommunikations- och 
dataresurscenter på Sahlgrenska sjukhuset för personer med 
funktionsnedsättning) som arbetar med kommunikationsstöd i olika former. För att 
göra kommunikation begriplig och leda till meningsfullhet används olika varianter 
av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). 

 
Funktionshinderperspekti
vet ska beaktas utifrån 
målen smartare 
förvaltning, förenkla 
vardagen och ökad digital 
förmåga. 

Detta hanteras inom ramen för program Digitalisering av Kungälvs Kommun. 

3.2.2.6 Socialt stöd 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring socialt stöd är: 
• Den enskildes delaktighet och inflytande ska få tidigt genomslag i beslut och genomförande 
av socialtjänstens individuella insatser. Detta ska särskilt beaktas när det 
gäller barn och äldre. Vård- och stödsamordning är en strukturerad samverkansmodell för 
personer med behov av samordnade insatser från två eller flera huvudmän. 
• Stödet, till personer med psykisk funktionsnedsättning ska utvecklas för att stödja 
deltagande i samhället, arbetslivet och för att förhindra isolering.  
• Samarbetet mellan olika verksamheter för barn och vuxna så som skola, socialtjänst, 
habilitering och arbetsförmedling ska förbättras. 
• Anhörigstödet till personer med funktionsnedsättning ska utvecklas. Det ska vara 
individanpassat, flexibelt och obyråkratiskt. 
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3.2.2.6.1 Insats: Socialt stöd 

Aktivitet Kommentar 

 Utbildning och 
implementering av 
evidensbaserade 
metoder i syfte att 
utveckla socialt stöd, 
ökad delaktighet och 
inflytande. 

IBIC – ett sektorsövergripande projekt vars övergripande mål är riktat mot 
delaktighet för vuxna individer i Kungälvs kommun (samt barn med funktionshinder 
inom LSS). Det handlar om en metod inom handläggningen på myndighet samt 
inom den sociala dokumentationen där behov hos omsorgstagare tydliggörs. 

Under 2021 har implementering av de evidensbaserade metoderna Ett 
Självständigt Liv (ESL) samt Motiverande intervju (MI) fortlöpt. Utbildningar har 
riktat sig till personal inom socialpsykiatri och funktionshinder. 

Vidare sker återkommande kompetensutveckling för personal kring: 

 Social dokumentation 

 Lågaffektivt bemötande i kombination med Durewallmetoden 

 AST (autismspektrumtillstånd) 

 Introduktionsutbildning LSS för vikarier/nyanställda 

 Validering för grundkompetens via vuxenutbildning i Kungälv (planeras 
höst -22) 

 Språkutbildning via vuxenutbildning i Kungälv (planeras vår-22) 

 Stöd till anhöriga som 
har barn med 
funktionsnedsättning och 
psykisk ohälsa och 
beroende. 

Anhörigstödet erbjuder huvudsakligen enskilda stödsamtal till kommuninvånare 
som tar hand om och stöttar någon i sin närhet som på grund av fysisk eller 
psykisk sjukdom, funktionsnedsättning och/eller missbruk behöver stöd. Det 
anordnas även anhöriggrupper när det finns efterfrågan och tillräckligt många 
deltagare och det är ett sätt att låta anhöriga tillsammans stötta varandra och dra 
lärdom av varandras erfarenheter. Utöver detta finns det en anhörigförening som 
heter Handen i Kungälvs kommun och med vilken det finns ett nära samarbete. 

Anhörigstödet ser att många anhöriga kontaktar anhörigstödet i ett väldigt sent 
skede och det är inte ovanligt att de själva har drabbats av egen ohälsa såsom 
depression. Ambitionen är därför att arbeta mer proaktivt för att kunna nå anhöriga 
i ett tidigt skede, innan deras situation blir övermäktig och resulterar i egen ohälsa. 
Det sker därför kontinuerligt samverkan med andra aktörer såsom vuxenpsykiatrin 
för att identifiera sätt att snabbare erbjuda anhöriga hjälp. 

Anhörigcenters målgrupp under 65 år 2021: 

Nya samtalskontakter under 2021: 18 stycken 

Kvarvarande kontakter sedan 2020: 14 stycken 

Antal samtalstillfällen: 152 stycken 

Kontakter med missbruk: 10 stycken 

Kontakter funktionshinder: 17 stycken 

Kontakter missbruk/funktionshinder: 5 stycken 

3.2.3 Aktiviteter från Äldreplanen 

3.2.3.1 Område: Främja seniorhälsa – ett aktivt liv utan ofrivillig 
ensamhet 

Beskrivning 
Utgångspunkten för delmål kring temat är följande mål i program Social hållbarhet: 
• Stimulera hälsosamma val och eget ansvar. 
• Främja seniorhälsa - ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet 
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3.2.3.1.1 Politiskt uppdrag: 15. Involvera fler äldre i det förebyggande 
folkhälsoarbetet (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Samarbete med 
civilsamhälle och 
föreningsliv 

Uppdraget har preciserats i förvaltningens verksamhetsplan via aktiviteten: 

 Utöka samarbetet med civilsamhället och föreningslivet i syfte att äldre 
medborgare ska kunna leva ett självständigt liv med god hälsa 

För att utveckla arbetet med utökat samarbete med civilsamhälle och föreningsliv 
har inspiration hämtats från Borås, Östersund, Göteborgs stad och från 
verksamhet i Norge. Enheten har genomfört pilotverksamhet kring att webbsända 
föreläsningar och olika former av utåtriktat arbete. Bland annat genomfördes en 
digital Seniordag under våren 2021. I samverkan med bland annat bostadsbolag 
och hyresgästföreningar pågår nu olika former av uppsökande arbete. Ett exempel 
på detta är "Kompis i kvarteret" där syftet är att skapa sociala kontakter i kvarteret 
där de äldre bor. Frivilligverksamheten Vän till vän hjälper till att bemanna och 
driva aktiviteter för äldre på seniorcaféerna i syfte att främja hälsa och förebygga 
ofrivillig ensamhet. Äldre är involverade i och delaktiga i verksamheter som rör 
både anhörigstöd och förebyggande arbete genom att enheten startat upp 
arbetsgrupper med äldre för att kunna nå ut brett och få fler äldre att bli mer fysisk 
aktiva. Volontärer som är över 65 år arbetar uppsökande genom att informera 
kommunens äldre om kommunens tillgängliga serviceutbud. 

Utifrån politiska uppdraget kommer hälsofrämjande och förebyggande enheten 
arbeta vidare med att äldre medborgare ska kunna leva ett självständigt liv med 
god hälsa. Avsatta stimulansmedel finns via folkhälsobudgeten. 

 Folkbildning – en av 
hörnstenarna i 
förebyggande 
hälsoarbete, kan 
fokusera på t ex pandemi 
och god folkhälsa 

Hygienvecka genomfördes under hösten 2021. 

3.3 Boende 

Programmets beskrivning av målområdet Boende:  
Övergripande inriktning är en social hållbar samhällsplanering, som tidigt i processen 
skapar förutsättningar att bryta boendesegregation och skapa en mångfald i alla 
bostadsområden. 5 Fokus är på blandande upplåtelseformer, bra bostäder och 
samhällsservice. 

 Blandad bebyggelse för god folkhälsa och gemenskap. 
 Insatser för en tillgänglig allmännytta, där alla har möjlighet till ett 

förstahandskontrakt. 
 Underlätta ungdomars inträde på bostadsmarknaden. • Underlätta bokedjan för äldre. 
 Närvarande samhällsservice i områden med socioekonomiska utmaningar.  

3.3.1 Aktiviteter från Social Översiktsplan 

3.3.1.1 Boende 

Beskrivning 
Social översiktsplans delmål kring boende är:  
• Blandad bebyggelse för ökat innanförskap, god folkhälsa och gemenskap. 
• Närvarande samhällsservice i områden med socioekonomiska utmaningar. 
• Minskat antalet socialt kontrakt eller annan typ av socialt boende. 
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3.3.1.1.1 Politiskt uppdrag: 44. Utred tillsammans med berörda 
fastighetsägare hur vi lyfter hela Komarken-området och 
sänker vägen (SÖP) 

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

Aktivitet Kommentar 

 Extern utredning, 
uppdrag 44 
Beskrivning 
En ombyggnation av 
Kongahällagatan kräver 
en utredning där externa 
aktörer är processägare. 
Förvaltningen kan bistå 
processen. 
 

Omvärldsanalys, erfarenhetsutbyte och dialoger pågår. 

Förvaltningen har inplanerad dialog med Kungälvsbostäder och Förbo. Framöver 
är ytterligare bostadsbolag tänkta att ingå i nätverket för Komarken. 
Erfarenhetsutbyte ihop med FÖRBO och Kungälvsbostäder har gjorts vid ett 
studiebesök i ett äldre bostadsområde i Härryda som är under ombyggnation. 
Ombyggnationerna innefattar både byggnaderna och den yttre miljön. Studiebesök 
är inplanerat med Förbo i Björkås. 

 Åtgärder har gjorts i området för att förbättra tryggheten.  

 Planering av kvarteret Sparven (Willystomten) pågår.  

 En grov kalkyl över kostnad för projektet är 30-50 miljoner kronor. 

3.3.1.1.2 Insats: Bostadsbyggande 

Aktivitet Kommentar 

 Ha en god 
planeringsberedskap för 
nya bostäder. 
Beskrivning 
Utifrån politiska målet ska 
Kungälvs kommun ha en 
god planeringsberedskap 
där syftet är att minst 300 
nya bostäder ska 
möjliggöras för 
färdigställande per år.  
Ansvar SoU. 
 

Under 2021 har 573 nya bostäder har färdigställts i kommunen (slutbesked 
bygglov). Det innebär att vi har en kraftig nybyggnation av bostäder och en bra 
beredskap för att motverka bostadslöshet. 

 Fram till 2023 
planeras inflyttning i 460 
hyresrätter. 
Beskrivning 
Fram till 2023 planeras 
inflyttning i 460 
hyresrätter. Geografiskt 
kommer dessa planeras i 
centrala Kungälv, Ytterby 
och Diseröd.  
Ansvar SoU. 
 

Antal slutbesked för hyresrätter under 2021 var 75 st. 

 Verka för en hållbar 
utveckling för att få en 
blandad bebyggelse och 
bostäder med olika 
upplåtelseformer inom 
bostadsområde och i 
serviceorterna i alla 
kommundelar. 
Beskrivning 
Utifrån 
bostadsförsörjningsprogr
ammet ska Kungälvs 

Förvaltningen arbetar enligt de riktlinjer som utgörs i 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
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Aktivitet Kommentar 

kommun verka för en 
hållbar utveckling för att 
få en blandad 
bebyggelse och bostäder 
med olika 
upplåtelseformer inom 
bostadsområde och i 
serviceorterna i alla 
kommundelar. 
Ansvar SoU. 
 

 Tillskottet av nya 
bostäder ska utgå från 
lokala förutsättningar och 
ta hänsyn till orternas 
karaktär, storlek och 
identitet. 
Beskrivning 
Utifrån 
bostadsförsörjningsprogr
ammet ska tillskottet av 
nya bostäder utgå från 
lokala förutsättningar och 
ta hänsyn till orternas 
karaktär, storlek och 
identitet. Prioriterat är att 
komplettera med 
upplåtelseformer som 
saknas på orten.  
Ansvar SoU. 
 

Detta görs inom ramen för detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen. 

3.3.1.1.3 Insats: Insatser för en tillgänglig allmännytta, där alla har 
möjlighet till ett förstahandskontrakt 

Aktivitet Kommentar 

 I samband med 
markanvisning kravställa 
andel sociala kontrakt, 
andel hyresrätter och 
blandade 
upplåtelseformer. 
Beskrivning 
Ansvar SoU. 
 

I markanvisning för Gärdet 1:3 och Kvarter 7 i Kongahälla ställdes krav på sociala 
bostäder och hyrboköp, vilket innebär att hyresgästen först får hyra bostaden vilket 
i förlängningen reducerar köpeskillingen. I Gärdet 1:3 ställde kommunen krav på 
50% hyresrätter. 

3.3.1.1.4 Insats: Områdesbaserat arbete 

Aktivitet Kommentar 

 Utifrån 
områdesbaserat 
Komarken fortsatt 
utveckling av 
Aktivitetshuset vid 
Nordmannatorget. 
Beskrivning 
Ansvar ToS. 
 

Nätverk Komarken har träffats regelbundet under 2021. I nätverket ingår 
representanter från skola, socialtjänst, Trygga ungdomsmiljöer, socialtjänst, fritid, 
samhällsbyggnad, polis, vårdcentral, Kungälvs Bostäder, föreningar, 
studieförbund, kyrkorna. Under 2021 har förankring kring familjecentrerat 
arbetssätt i Komarken fortlöpt. Goda exempel från Göteborgs Stad samt övriga 
regionen har samlats in. 

Satsningen kring Solrosen, som sker i samverkan med Kungälvs kommun och 
Medborgarskolan, har fortlöpt under året. Målgruppen är kvinnor kring Komarken 
och deras barn. Upplägget har justerats utifrån pandemin. Konkret har det 
inneburit digitala träffar för att vidmakthålla nätverk och skapa förutsättningar för 
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Aktivitet Kommentar 

fortsatt trygghet och gemenskap. När restriktionerna släppte i augusti har 
verksamheten haft fysiska träffar på onsdagar och söndagar vid Nordmarkens 
fritidsgård. Fokus har varit att möta de behov och den oro som funnits utifrån 
pandemin. Riktad samhällsinformation getts kring exempelvis covid-19 och våld i 
nära relationer. 

Under året har samverkan etablerats med enheten för mottagning för introduktion, 
som hänvisat nyanlända familjer till verksamheten. I de uppföljningar som görs 
kring Solrosen kan konstateras att verksamheten leder till att: 

 Allt fler kvinnor och barn möter verksamheten. Totalt har 56 kvinnor (18 
år och uppåt) och 70 barn (0 - 17 år) någon gång under året deltagit i 
verksamheten under 2021. 

 I olika enskilda vägledaren cirkelledaren vidare till myndigheter som 
socialtjänst och polis. 

 Fler unga tjejer kommer till verksamheten. 

 Fortsatt arbete med 
den fysiska miljön vid 
Komarken/Nordmannator
get via exempelvis park- 
och grönyteskötsel och 
ljusprojekt. 
Beskrivning 
Ansvar SoU. 
 

I ett tidigare samarbete med Kungälvsbostäder och Svenska Kyrkan har 
belysningen på Nordmannatorget utökats, nya bänkbord har satts upp på torget 
och växtligheten har ansats. I höstas klipptes buskar ner ovanför torget, längs GC 
utmed Kongahällagatan, så att en övervakningskamera får bättre insyn på torget. 
För att förhindra oönskad trafik ner på torget hart även körhinder med bland annat 
en höj och sänkbar elektrisk pollare satts upp. 

I Nordmannaparken har en lek- och musikmaskin, Sona, satts upp, denna får barn 
och ungdomar att röra på sig. Sona erbjuder olika interaktiva lekar där Sona 
svarar med musik och ljudeffekter. I parken kommer även ett utegym och ett större 
klättertorn att byggas. 

 Utveckling av 
Vikingatorget i 
Komarken. 
Beskrivning 
Ansvar SoU. 
 

På torget har tre färgglada sittrundlar och extra sittbänkar satts ut. Utsmyckning 
med vinter/julbelysning med tre lysande granar sätts på torget. Fortsatt finns torget 
med i tankarna om andra åtgärder kan göras. 

 Fortsatt utveckling av 
Björkås utifrån pågående 
detaljplan. 
Beskrivning 
Ansvar SoU. 
 

Fortsatt arbete sker genom utveckling av allmän plats (TGP) samt via försäljning 
av kommunal mark för byggnation (Kart och mark) 

3.3.2 Aktiviteter från Äldreplanen 

3.3.2.1 Område: Underlätta bokedjan för äldre 

Beskrivning 
Utgångspunkten för delmål kring temat "Underlätta bokedjan för äldre" är policyn Äldre 
boende – hållbar bostadsförsörjning. 
 
Policyn har följande mål: 
• Att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende. 
• Att få äldre att flytta till bostäder för ett gott självständigt liv. 
• Ett hållbart resursutnyttjande av boyta. 
• Att använda digitala och tekniska lösningar 
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3.3.2.1.1 Insats: Informera om äldres eget ansvar i bokedjan och äldres 
boendeformer 

Aktivitet Kommentar 

 Info Sitt inte och 
vänta – informera om 
egenansvar, ”Bo bra som 
äldre – vad ska jag tänka 
på?” 

Hälsofrämjande och förebyggande enheten har genomfört ett aktivt arbete kring 
äldres boendesituation: 

 Seniordag med tema ”Äldres boende” digitalt, föreläsningar, intervjuer 
och information. Seniordagen har hittills haft 189 visningar. 

 Tagit fram tidning om Äldres boende, där man informativt och tydligt 
belyser viktiga aspekter för att kunna vara aktiv i sitt boendeplanerande. 

 Ny webbsida under framtagning för att belysa liknande information som 
tidningen. 

 Riktad information 
både internt 
(handläggare, utförare) 
och externt (föreningar, 
samarbetspartners) om 
äldres boende och 
boendeformer. 

Hälsofrämjande och förebyggande enheten har genomfört ett aktivt arbete kring 
äldres boendesituation: 

 Enheten har varit ute med riktad information till vårdcentraler, psykiatriska 
mottagningen Kungälvs sjukhus, biståndshandläggare samt 
hemsjukvården kring anhörigstöd och tjänster som erbjuds.  

 Seniordag med tema ”Äldres boende” digitalt, föreläsningar, intervjuer 
och information. Seniordagen har hittills haft 189 visningar. Olika 
seniorföreningar var inbjudna till Seniordagen.  

 Tagit fram tidning om Äldres boende, där man informativt och tydligt 
belyser viktiga aspekter för att kunna vara aktiv i sitt boendeplanerande. 

 Ny webbsida under framtagning för att belysa liknande information som 
tidningen. 

3.4 Utbildning 

Programmets beskrivning av målområdet Utbildning: 
Fullständig skolgång och en meningsfull fritid är nyckelfaktorer för att våra barn och unga 
ska lyckas i framtiden. Fokus är på att alla förskolor, grundskolor och gymnasieskola ska ha 
en likvärdig kvalité och skapa förutsättningar att nå nationella mål och utveckla sina 
kunskaper. 

 Tillgodose en trygg och utvecklande lärmiljö. 
 Ökad måluppfyllelse och tydliggörande av förskolans och skolans kompensatoriska 

uppdrag. 
 Biblioteket ska vara en neutral mötesplats och bidra till likvärdiga förutsättningar 

inför skolstart och fortsatta studier. 
 Verka för att barn och ungdomar med olika bakgrund går på samma skola. 
 Ökad inkludering i befintligt föreningsliv och kulturskola för en meningsfull fritid för 

alla barn i Kungälvs kommun. 
 Skapa möjligheter för vuxna att utbilda sig för en etablering på arbetsmarknaden 

utifrån faktiska behov 

3.4.1 Aktiviteter från Social översiktsplan 

3.4.1.1 Utbildning 

Beskrivning 
Social översiktsplans delmål kring utbildning är:  
• Främja fullföljda studier. 
• Främja tillgänglig och inkluderande verksamhet. 
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3.4.1.1.1 Politiskt uppdrag: 26. Utred framtida utbudet inom kulturskolan 
(SÖP) 

26. Utred framtida utbudet inom kulturskolan (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Utredning, uppdrag 
26 
Beskrivning 
BoL har ansvaret att hålla 
i uppdraget. 
 

Utredning av Framtida utbud i Kulturskolan har pågått enligt plan och de olika 
statliga utredningar som gjorts på kulturskoleområdet har beaktats. Workshops har 
genomförts för att fånga upp idéer kring framtida utbud i Kungälv. Ytterligare 
dialog kommer ske med utskottet för bildning och lärande innan utredningen 
färdigställs under våren 2022. 

3.4.1.1.2 Politiskt uppdrag: 27. Utred införandet av en kulturgaranti under 
mandatperioden (SÖP) 

27. Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Utredning, uppdrag 
27 
Beskrivning 
Utredning och 
samverkan/delaktighet 
med målgruppen. 
 

Utredningen är genomförd och beslut om kulturgaranti har tagits av 
kommunstyrelsen under hösten 2021. Förvaltningen kommer implementera 
kulturgarantin under höstterminen 2022. Ett styrdokument ska tas fram under 
våren som beskriver verksamheten varvid terminsstart blir först till höstterminen. 
Statliga bidrag för finansiering söks per läsår. 

3.4.1.1.3 Insats: Insatser som verkar för en allsidig social 
sammansättning av eleverna i skolan 

Aktivitet Kommentar 

 Utvärdera och 
revidera skolans 
resursfördelningsmodell. 
Beskrivning 
Utvärdera och revidera 
skolans 
resursfördelningsmodell i 
syfte att skapa 
likvärdighet och 
möjliggöra 
kompensatoriska insatser 
vid behov.  
Ansvar BoL. 
 

Kommunen har utvärderat och reviderat resursfördelningsmodellen utifrån att en 
ny riksmodell har tagits fram av SCB. I SCB:s nya riksmodell har fler faktorer än 
tidigare tagits med och varje faktor har kontrollerats gentemot studieresultat de 
senaste fem åren. Faktorerna i SCB:s nya riksmodell är kön, invandringsår, högsta 
utbildning för vårdnadshavarna, ekonomiskt bistånd, bor med en eller båda 
vårdnadshavarna, hushållets inkomst, utländsk bakgrund, uppdelning av 
invandring på grupp av födelseland (HDI). 

Kommunens nya resursfördelningsmodell innebär i praktiken att alla skolor 
kommer att vara med i fördelningen av strukturresurs och att den 
socioekonomiska strukturen på skolorna kommer att spela roll för vilken 
strukturresurs som tilldelas. 

3.4.1.1.4 Insats: Ökad måluppfyllelse och tydliggörande av förskolans 
och skolans kompensatoriska uppdrag 

Aktivitet Kommentar 

 Följa upp och 
utvärdera satsningar 
som; tillgängliga 
lärmiljöer, ledarskap i 
klassrummet, 
närvaroteam och TMR. 
Beskrivning 

En ny struktur för skolans systematiska kvalitetsarbete (SKA) har tagits fram under 
2021 och kommer att införas fullt ut under 2022. I den nya strukturen utvärderas 
ett antal områden, bland annat särskilt stöd och extra anpassningar, elevhälsa, 
frånvaro, trygghet och studiero, kränkande behandling och likabehandling samt 
inflytande och delaktighet. Inom dessa områden förväntas varje rektor och 
verksamhetschef utvärdera de insatser som genomförts, som tillgängliga 
lärmiljöer, ledarskap i klassrummet och TMR. Även stödenheten kommer att delta i 
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Aktivitet Kommentar 

Utifrån sektor Bildning 
och Lärandes 
systematiska 
kvalitetsarbete följa upp 
och utvärdera satsningar 
som; tillgängliga 
lärmiljöer, ledarskap i 
klassrummet, 
närvaroteam och TMR.  
Ansvar BoL. 
 

det systematiska kvalitetsarbetet och som en del av det utvärdera närvaroteamets 
verksamhet. 

TMR (Träning för medveten närvaro och resiliens) har utvärderats under 2021. 
TMR har varit en satsning i grundskolans trygghetsskapande arbete och TMR går 
nu från projektform till ordinarie verksamhet. 

3.4.1.1.5 Insats: Biblioteket ska vara en neutral mötesplats och bidra till 
likvärdiga förutsättningar inför skolstart och fortsatta studier 

Aktivitet Kommentar 

 Fortsatta satsningar 
på bibliotekekets 
uppsökande verksamhet 
kring läs- och 
språkutveckling till de 
yngsta barnen och deras 
föräldrar. 
Beskrivning 
Ansvar BoL. 
 

Arbete pågår. Gåva till nyfödda erbjuds bland annat med möjligheten att hämta en 
bok. Populära sångstunder som flyttats ut i parker. 

 Biblioteken ska 
fortsätta att erbjuda 
aktiviteter för barn och 
deras vuxna samt 
erbjuda generösa 
öppettider. 
Beskrivning 
Ansvar BoL. 
 

Arbete pågår. Pandemin har dock påverkat och öppettider på biblioteken har 
exempelvis till viss del varit begränsade. 

3.4.2 Aktiviteter från Funktionshinderplanen 

3.4.2.1 Område: Utbildning barn och unga 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring utbildning barn och unga är: 
• Kunskaper om elevers funktionsnedsättningar och hur undervisningen ska utformas, 
speciellt för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska öka hos 
personalen. 
• Tillgången till och kännedom om olika lärverktyg till exempel anpassade läromedel och 
digitala lärverktyg, ska öka. 
• Skolan ska genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete se till att personalen har hög tilltro till 
alla elevers och vuxenstuderandes kunskapsutveckling och sociala förmåga. 
• Den fysiska miljön ska så långt som möjligt anpassas så att tillgängligheten förbättras för 
elever och vårdnadshavare med funktionsnedsättning. 
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3.4.2.1.1 Insats: Utbildning barn och unga 

Aktivitet Kommentar 

 Ett pågående 
kvalitetsarbete i syfte att 
motverka den psykiska 
ohälsan och otryggheten 
bland elever. 

En ny struktur för skolans systematiska kvalitetsarbete (SKA) har tagits fram under 
2021 och kommer att införas fullt ut under 2022. I den nya strukturen kommer ett 
antal områden med koppling till psykiska ohälsa och otrygghet bland elever att 
utvärderas, bland annat särskilt stöd och extra anpassningar, elevhälsa, frånvaro, 
trygghet och studiero samt kränkande behandling och likabehandling. 

Sektorn deltar i ett antal nätverk som syftar till att förbättra samverkan och 
samordna insatser mellan myndigheter och organisationer som arbetar med barn 
och unga. SIMBA - teamen består av en barnpsykolog från primärvården samt 
representanter från elevhälsan och socialtjänsten. Målet med projektet är att barn 
och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och 
samordnade insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå. Syftet 
är att utveckla och etablera en modell som bygger på samverkan mellan 
elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom första linjen samt en 
konsultationsmodell för samverkan med specialistnivån. 

Mål med både närvaroteam och särskild undervisningsgrupp är ökad psykisk 
hälsa och ökat lärande. Närvaroteamet har i uppdrag att kartlägga hinder för 
skolnärvaro och arbeta med skolan, familjen och eleven. Antal aktiva ärenden i 
närvaroteamet är mellan 15 - 20. Via Särskild undervisningsgrupp kan skolorna 
kan ansöka om plats för elever i åk 6-9 som skolan inte lyckas med inom ramen 
för ordinarie lärmiljö. Antal elever SU-grupp är mellan 10 - 15. 

Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan vårdcentralen Kusten, Västra 
Götalandsregionen och Kungälvs kommun som är en mottagning för barn och 
unga, 6-18 år, och deras familjer. Hit kan målgruppen vända sig för stöd och 
behandling. Klippan är numer inte längre ett projekt utan del av ordinarie 
verksamhet. 

Under 2022 kommer förvaltningen intensifiera satsningen på det familjecentrerade 
arbetssättet i Komarken. 

TMR (Träning för medveten närvaro och resiliens) utvärderades under 2021. 
Satsningen på TMR har varit en del av grundskolans trygghetsskapande arbete 
och TMR går nu från projektform till ordinarie verksamhet. 

 Fortsatt arbete kring 
normer och värden. 

Skolans och förskolans arbete kring normer och värden handlar bland annat om 
områden som trygghet och studiero, kränkande behandling och likabehandling 
samt inflytande och delaktighet. Dessa områden kommer att utvärderas genom en 
ny struktur för skolans och förskolans systematiska kvalitetsarbete som införts 
under 2021. Normer och värden finns också med i Göteborgsregionens (GR:s) 
elev- och vårdnadshavarenkäter där Kungälvs kommun deltar. 

På skolorna och förskolorna bedrivs arbetet med normer och värden bland annat 
genom kommunens satsningar som kooperativt lärande, ledarskap i klassrummen 
samt TMR. Många skolor och förskolor har fokusområden kopplade till normer och 
värden i sina verksamhetsplaner. Normer och värden diskuteras kontinuerligt 
bland personalen och det finns en medvetenhet om både lagstiftning och praktiska 
metoder kopplade till normer och värden. 

 Verka för att 
skollokalerna anpassas 
för att möta alla elevers 
behov. 

Det finns ett nära samarbete mellan Sektor Bildning och lärande och Sektor 
Samhälle och utveckling kring utveckling av skollokalerna utifrån alla elevers 
behov. Vilka investeringar som kommer att genomföras finns beskrivna i 
kommunens investerings- och driftprogram, uppdelade för investeringar för 
respektive skola eller förskola. Sektor Bildning och lärande har lokalsamordnare 
som driver frågorna framåt utifrån de behov som finns av anpassningar av 
skollokalerna. Det är ett kontinuerligt arbete med ambitionen att ha ett så 
långsiktigt perspektiv som möjligt kring anpassningar. 

 En variation av 
hjälpmedel/verktyg 
anpassade för den 
enskilde individen ska tas 
fram. Kompetensen om 
när hjälpmedlen ska 
användas ska öka. 

Kommunens stödenhet riktad mot skola och förskola bedriver ett omfattande 
arbete kopplat till särskilt stöd och extra anpassningar, elevhälsa samt frånvaro. 
Stödenheten har psykologer, kuratorer, specialpedagoger, lärarassistenter 
anställda och bedriver också en särskild undervisningsgrupp för elever i behov av 
omfattande särskilt stöd. 

Under 2021 har stödenheten köpt in en rad kompensatoriska hjälpmedel som nu 
testas ute på skolorna och i den särskilda undervisningsgrupper. Det handlar om 
alltifrån möbler, digitala verktyg och stressreducerande hjälpmedel till robotar som 
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Aktivitet Kommentar 

underlättar vid hemundervisning i samband med till exempel sjukdom. Tanken är 
att hjälpmedlen framöver ska vara möjliga att låna för skolorna ungefär som en 
hjälpmedelcentral eller hjälpmedelsbibliotek. 

 Ta fram en 
utbildningsplan kring 
bildstöd och teckenspråk. 

Alla skolor och förskolor använder idag bildstöd på olika vis och det finns en 
kompetens ute på skolorna kring detta. Kommunens stödenhet stöttar kontinuerligt 
de skolor som behöver höja kompetensen kring bildstöd. 

I funktionshinderplanen står att en utbildningsplan kring teckenspråk ska tas fram. 
I kommunen har den personal som arbetar med elever som är döva eller har 
nedsatt hörsel kompetens inom det svenska teckenspråk. Förutom det svenska 
teckenspråket är även TAKK (Tecken som AKK) och AKK (Alternativ och 
kompletterande kommunikation) en viktig kommunikationsväg. Kompetensen kring 
TAKK och AKK är spridd på skolorna och förskolorna och även här arbetar 
stödenheten med att stödja de skolor och förskolor som behöver mer kunskap. 
Bland annat finns en logoped riktad mot förskolorna och en specialpedagog med 
inriktning mot tal och språk riktad mot grundskolan. 

Förvaltningens bedömning är att en utbildningsplan kring bildstöd och TAKK inte 
är nödvändig, eftersom de utbildande insatserna hanteras kontinuerligt av 
stödenheten utifrån skolorna och förskolornas behov. 

 Insatser inom 
förskoleverksamheten för 
att anpassa lärmiljön 
efter barnens 
förutsättningar. 

Inom förskolan har ett stödmaterial om tidiga insatser tagits fram tillsammans med 
en handledning till materialet. Detta beskrivs närmare i redovisningen av 
aktiviteten "Riktad kompetensutveckling mot förskolans personal kring barn och 
ungdomars psykiska ohälsa." Kommunens insatser kring anpassningar av 
lärmiljön sker framför allt genom stödmaterialet och handledningen. Även 
barnhälsans och stödenhetens stödarbete riktat mot enskilda förskolor kan 
nämnas i sammanhanget. 

 Insatser för barn inom 
förskoleverksamheten 
med 
funktionsnedsättningar så 
de ges lika möjligheter 
som andra barn. 

Inom förskolan har ett stödmaterial om tidiga insatser tagits fram tillsammans med 
en handledning till materialet. Detta beskrivs närmare i redovisningen av 
aktiviteten "Riktad kompetensutveckling mot förskolans personal kring barn och 
ungdomars psykiska ohälsa." Insatser för barn med funktionsnedsättningar är en 
central del av stödmaterialet och handledningen och det är också genom 
stödmaterialet som kommunens arbete kring barn med funktionsnedsättningar 
inom förskoleverksamheten bedrivs. Även här kan barnhälsans och stödenhetens 
stödarbete riktat mot enskilda förskolor nämnas. 

3.5 Arbete och sysselsättning 

Programmets beskrivning av målområdet Arbete och sysselsättning: 
För att bidra till vår gemensamma välfärd ska alla som kan och behöver, arbeta. Fokus är 
ökad sysselsättning och lägre generell arbetslöshet i hela kommunen med särskild inriktning 
på områden med socioekonomiska utmaningar samt bland gruppen nyanlända. 

 Stimulera till att öka ungas möjlighet till arbete och studier, där inga ungdomar i 
Kungälvs kommun går sysslolösa. 

 Koppla försörjningsstöd till motkrav på arbete, sysselsättning och utbildning. 
 Digitalisera kommunens sociala ärendehantering för att personer snabbare ska 

komma i arbete, utbildning eller sysselsättning. 
 Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhället stimulera till fler 

lösningar för att skapa förutsättningar för arbete och sysselsättning bland nyanlända 
kvinnor, exempelvis matcha SFI med praktik. 

 Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle förbättra 
funktionshindrades förutsättningar för arbete och sysselsättning. 

 Förebygga långtidsarbetslöshet genom att matcha den arbetslöse mot arbete/praktik 
efter behov i näringsliv och i kommunens egna verksamheter. 

 Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle verka för en effektivare 
etablering på arbetsmarknaden. 
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3.5.1 Aktiviteter från Social Översiktsplan 

3.5.1.1 Arbete och sysselsättning 

Beskrivning 
Social hållbarhetsplans delmål kring arbete och sysselsättning är: 
• Via samordnade rehabiliteringsinsatser skapa förutsättningar till egen försörjning och 
effektiv resursanvändning mellan olika myndigheter. 
• Stimulera till att öka ungas möjlighet till arbete och studier, där inga ungdomar i Kungälvs 
kommun går sysslolösa. 
• Via Samhällskontraktet utökad samverkan med näringslivet. 
 

3.5.1.1.1 Politiskt uppdrag: 9. Stärk vuxenutbildningens roll i 
integrationsarbetet (SÖP) 

9. Stärk vuxenutbildningens roll i integrationsarbetet (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Arbete pågår, 
Uppdrag 9 
Beskrivning 
Utbildningsplikt Till 
exempel via 
praktiksamordnare. 
 

Bildning och lärande 

Samarbete med T o S har påbörjats inom två olika områden under året. Inom 
projektet SIA -Studier Introduktion Arbete – arbetar vuxenutbildningen, 
Arbetsmarknadsenheten (AME) och Enheten för Mottagning och Integration (EMI) 
tillsammans kring en gemensam målgrupp. Fokus är de personer som är i 
etablering/förlängd introduktion och som berörs av insatser från SFI, EMI samt 
AME. Projektet fortskrider enligt plan, trots vissa svårigheter relaterade till den 
pågående pandemin. Praktiksamordnare har haft svårare än tidigare att hitta 
praktikplatser och matcha personer till extratjänster, men trots detta är resultatet 
fortsatt gott. Från april 2020 till mars 2021 (pandemiperioden) har 19 av 49 kommit 
i arbete av de som omfattas av utbildningsplikt, detta kan jämföras med perioden 
augusti 2019 till mars 2020 då 13 av 58 som omfattades av utbildningsplikten kom 
i arbete. 

Vuxenutbildningen har också tillsammans med T o S påbörjat arbetet med att 
erbjuda kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen genom 
Äldreomsorgslyftet. 

Gällande beräknad mottagning av kvotflyktingar så är denna minskad under våren 
men troligtvis ökande från och med augusti. Detta då pandemin har fortsatt en 
försvårande effekt för inresandet till Sverige. 

3.5.1.1.2 Politiskt uppdrag: 10. Stärk skolans roll och uppdrag i det 
sociala hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet. (SÖP) 

10. Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet. (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Arbete pågår, 
Uppdrag 10 
Beskrivning 
Ett fortsatt och utvecklat 
samarbete med ToS 
inom förebyggande och 
främjande arbete, 
exempelvis 
drogförebyggande, 
våldsförebyggande och 
jämställdhetsfrågor, 
HBTQ, psykisk ohälsa 

Arbete fortlöper enligt plan utifrån samarbete med BoL inom folkhälsa och social 
hållbarhet. Via program social hållbarhet har fyra underliggande planer antagits, 
som tydliggör samverkan och prioriterade insatser utifrån sektorns arbete med 
social hållbarhet. 

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 har förvaltningen getts i uppdrag att genomföra 
översyn och samordning inom det förebyggande arbetet. Familjehuset Klippan 
bedriver integrerade tidiga insatser kring barn- och ungdomars psykiska hälsa. 
Sektorerna samverkar kring nationella stimulansmedel psykisk hälsa och de olika 
utbildningsinsatser som genomförts utifrån Suicidprevention. Medel har avsatts för 
implementering av närvaroteam och särskild undervisningsgrupp. Vidare har 
resultat från ungdomsenkäten Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken (LUPP) har 
presenterats och förankrats i sektorn. Under 2022 kommer förvaltningen 
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Aktivitet Kommentar 

och tidiga insatser. 
 

intensifiera arbetet med att starta upp ett familjecentrerat arbetssätt i Komarken. 

Utifrån befintliga politiska uppdrag sker ett sektorsövergripande arbete utifrån 
integration, vuxenutbildning och arbetsmarknadsprocesserna. Det nya 
verksamhetsområdet Kompetenscentrum har skapats. Kompetenscentrums fokus 
är en sammanhängande helhet och ska skapa de bästa förutsättningarna för 
utbildning, integration och arbete. 

Regionutvecklingsnämnden har avsatt medel till Kungälvs kommun och Mölndals 
Stad för medfinansiering av projektet Systematisk Mätning Analys Social 
Hållbarhet (SMASH). Kungälvs kommuns utgångspunkt är uppföljning utifrån 
politiska mål/uppdrag med särskilt fokus på arbete och sysselsättning. Utifrån 
systematiskt kvalitetsarbete och effekthämtning kommer Kompetenscentrum vara 
ett första lärande exempel. 

Fortsatt förankring sker kring Samhällskontrakt i sektorn, där utgångspunkten är 
att de aktörer som tecknat kontraktet ska vara ett värdefullt stöd för sektorns 
arbete med exempelvis stödanställningar men även olika förebyggande och 
främjande insatser. 

Utifrån plan Trygg i Kungälv är våld i nära relationer ett prioriterat område. 
Förvaltningen har genomlyst och kommer första kvartalet 2022 slutföra revidering 
av anvisning våld i nära relationer. Även handlingsplan hedersrelaterat våld och 
förtryck, som synliggör rutiner kring samverkan mellan skola och socialtjänst, ska 
slutföras första kvartalet 2022. 

”En drogfri skola” har tagits fram utifrån upparbetad samverkan mellan skola, 
socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Dokumentet ger förebyggande arbetet samt 
rutin för skolans agerande vid misstanke om att elev är alkohol- och drogpåverkad. 
Sektorn är delaktig i olika kommunövergripande drogförebyggande aktiviteter, till 
exempel information till föräldrar, droginformation till näringslivet. 

3.5.1.1.3 Politiskt uppdrag: 17. Utveckla uppföljningen av 
integrationsprocessen; boende, utbildning, fritid och arbete 
(SÖP) 

17. Utveckla uppföljningen av integrationsprocessen; boende, utbildning, fritid och arbete 
(SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Utveckling av nya 
arbetssätt för 
integrations-processen 
Beskrivning 
Implementera nya 
arbetssätt efter 
rekommendationer som 
framkommit i Delmos 
kartläggningen: Uppdrag 
organisering av arbete 
med nyanlända i 
samverkan mellan ToS 
och BoL 
 

Under 2021 har projektet Sysselsättning, Introduktion och Arbete (SIA) 
genomförts. Målgruppen har varit nyanlända under etablering/förlängd introduktion 
och som berörs av insatser från Enheten för mottagning och integration, 
Arbetsmarknadsenheten samt Vuxenutbildningen. Projektets mål var: 

 Samordna insatser mot näringslivet och civilsamhället kring olika 
stödanställningar. 

 Samordna pågående olika insatser från enheterna. 

 Följa och mäta effekten av gemensamma insatser 

Utifrån befintliga politiska uppdrag och inlett arbete med projektet SIA har 
verksamhetsområdet Kompetenscentrum skapats. Kompetenscentrum fokus är en 
sammanhängande helhet och ska skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, 
integration och arbete. 1 januari 2022 kommer det nya verksamhetsområdet träda 
i kraft. Att utveckla nya arbetssätt för integrationsprocessen är ständigt pågående 
eftersom målgruppernas behov kan se olika ut beroende på kunskapsnivån och 
arbetssätten behöver möta behoven. Förvaltningen har utvecklat nya arbetssätt 
genom satsningen kring Sysselsättning, Introduktion och Arbete. 

I projektet systematisk mätning analys social hållbarhet (SMASH) kommer 
Kungälvs kommun, Mölndals Stad tillsammans med RISE utveckla mätmetoder 
och uppföljning kring integrationsprocessen. Arbetet pågår enligt plan och 
projektet kommer pågå till 2023. 
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3.5.1.1.4 Politiskt uppdrag: 36. Genomför och implementera 
utvecklingsarbetet i Strategi 2035 tillsammans med 
Västsvenska Handelskammaren (SÖP) 

36. Genomför och implementera utvecklingsarbetet i Strategi 2035 tillsammans med 
Västsvenska Handelskammaren (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Workshop som leder 
fram till en strategi. Efter 
genomförda workshoppar 
med näringslivet har en 
strategi framtagits. 
Denna har genomgåtts 
av förvaltningen i samråd 
med politiken. Bl.a. med 
anledning av situationen 
med Corona och dess 
effekter på näringslivet 
ska strategin också 
kommuniceras med 
näringslivet inför 
antaganade. Detta 
beräknas kunna ske 
under juni 2020. 
Beskrivning 
Näringslivsstrategi 2035 
är framtagen och 
kommer att beslutas 
under hösten 2021. 
 

Efter workshopar, ledda av Västsvenska Handelskammaren, har en 
näringslivsstrategi tagits fram i samverkan mellan näringsliv, politiker och 
tjänstepersoner från kommunen. Strategin antogs i kommunstyrelsen i augusti 
2021 och förvaltningen arbetar utifrån den. 

3.5.1.1.5 Politiskt uppdrag: 54. Tillhandahåll utbildningar 
arbetsmarknaden efterfrågar inom vuxenutbildningen (SÖP) 

54. Tillhandahåll utbildningar arbetsmarknaden efterfrågar inom vuxenutbildningen (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Samarbeta med 
vuxenutbildningen 
Beskrivning 
Samarbeta med 
vuxenutbildningen för att 
möjliggöra konkretisering 
av nödvändiga jobbspår 
som skall matcha behov 
på arbetsmarknader som 
inkluderar nyanlända och 
övriga som står lång ifrån 
arbetsmarknaden 
 

Inom Göteborgsregionen (GR) finns ett samverkansavtal kring vuxnas lärande. 
Avtalet innebär bland annat att tillvarata den samlande kapaciteten och 
utbildningsresurser inom GR. Genom att utveckla samverkan och samordning av 
yrkesutbildningar för vuxna förväntas medborgarnas möjligheter att utbilda sig 
inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden öka. Likaså ska 
möjligheterna att tillhandahålla utbildningar som en enskild kommun har svårt att 
bedriva utan samverkan förbättras. Samverkansavtalet omfattar regionalt 
anordnad yrkesinriktad utbildning för vuxna (regionalt yrkesvux). 

Inom kommunen pågår ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, 
Arbetsmarknadsenheten (AME), Enheten för mottagning och introduktion (EMI) 
och Arbetsförmedlingen (AF) som innebär ett mer samlat arbete kring individer 
som förväntas leda till korta och effektiva vägar till respektive insats. Upprättat 
avtal finns för att formalisera samverkan; Lokal överenskommelse (LÖK) där även 
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) ingår. DUA syftar till att 
utveckla jobbspår där vuxenutbildningen bidrar med utbildningar som efterfrågas 
av arbetsmarknaden. 
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3.5.1.1.6 Politiskt uppdrag: NY 2021 Ta fram åtgärder för att stärka 
nyföretagsamheten (SÖP) 

NY 2021 Ta fram åtgärder för att stärka nyföretagsamheten (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Anordna event och 
träffar 
Beskrivning 
Tillsammans med 
nyföretagarcentrum och 
andra organisationer 
anordna event och träffar 
i lämplig form för att 
informera om att starta 
och driva företag. 
Fördjupa samarbetet 
mellan gymnasieskolan 
och näringslivstrategen 
kring ung företagsamhet. 
 

Nyföretagarcentrum har genomfört sex rådgivningsdagar samt startat ett digitalt 
"Starta-eget seminarierum" Samarbetet mellan kommunens näringslivsfunktion 
och gymnasieskolan (med dess UF företag) har utvecklats och förbättrats. 

3.5.1.1.7 Politiskt uppdrag: NY 2021 Att utifrån den arbetsmarknadskris 
Pandemin medför motverka ökad arbetslöshet (SÖP) 

NY 2021 Att utifrån den arbetsmarknadskris Pandemin medför motverka ökad arbetslöshet 
(SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 ¨Hur kan enheten för 
mottagning och 
introduktion (EMI), utifrån 
samverkan förändrade 
förutsättningar för 
nyanlända att etableras 
på arbetsmarknaden 
Beskrivning 
Pågående sedan våren 
2020. Samverkan mellan 
EMI och AME i och med 
gemensamma aktiviteter 
för sökanden för att korta 
processer ut i arbete 
/studier. Samverkan i den 
här frågan är högst 
levande sker även 
genom lokal 
överenskommelse där 
parter som socialtjänst 
och arbetsförmedling 
medverkar.  
exempel på samverkan 
är: 
- Boskola, väg till bostad, 
arbete och studier 
- Workshop, där 
information till nyanlända 
om samhällsinformation, 
socialtjänstens uppdrag 
och arbetsmarknaden. 
- individforum, 
samverkan mellan SFI, 

Under våren 2021 presenterades förslag på ny organisation. Förslaget innebar att 
arbetsmarknadsenheten (AME), enheten för mottagning och introduktion (EMI) 
vuxenutbildningen/SFI kommer bilda ett nytt verksamhetsområde inom Bildning 
och lärande. Syftet är att minska gränssnitten mellan sektorerna och få en samlad 
och tydlig styrning med syfte att öka resultaten och förbättra kvaliteten. Även 
enheten för stöd och försörjning är en del i organisationsförändringen och nya 
arbetssätt kommer utvecklas tillsammans med övriga enheter. Den nya 
organisationen träder i kraft januari 2021. 

Parallellt med detta pågår ett intensifierat samarbete mellan AME, EMI och 
vuxenutbildningen/SFI där kartläggning gjorts av individer som behöver extra stöd 
för att klara arbete eller sysselsättning. 

Kungälv ingår i ett DUA projekt (delegationen för unga och nyanlända till arbete) i 
det Norra klustret tillsammans med Stenungsund, Tjörn, Orust, Lilla Edet och 
Öckerö och har tecknat en delregional överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen. Kungälv och Ale anslöt sig till det Norra klustret under våren-
21. Klustret har bildat en styrgrupp och arbetar just nu med att utveckla 
jobbspårsmetoder som bland annat innebär att skapa ett material som tydliggör 
jobbspårsprocessen för arbetsgivaren. Samarbete finns även med validering Väst. 
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Aktivitet Kommentar 

AF, AME, stöd och 
försörjning och EMI för 
att underlätta vägar för 
sökande inom etablering. 
 

3.5.1.1.8 Insats: Samverkan mellan myndigheter 

Aktivitet Kommentar 

 Öka möjligheten till 
egen försörjning via 
arbete/studier, öka 
funktionsförmågan eller 
något annat varaktigt 
beslut via samlade 
insatser. 
Beskrivning 
Utifrån målgruppen 16-64 
år (där unga vuxna 
mellan 16-29 år 
prioriteras) med behov av 
samordnat stöd och via 
samlade insatser öka 
möjligheten till egen 
försörjning via 
arbete/studier, öka 
funktionsförmågan eller 
något annat varaktigt 
avslut.  
Ansvar 
Samordningsförbundet 
Älv & Kust. 
 

Kungälvs kommun ingår i Samordningsförbundet Älv & Kust tillsammans med 
kommunerna Ale, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt Västra 
Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Parterna lägger 
in gemensamma medel för insatser för individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin 
förmåga att utföra förvärvsarbete. 

Samordningsförbundet Älv&Kust arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och 
verksamheten riktar sig till deltagare i åldern 16-64 år. Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, vården eller kommunen, kan skicka remiss till 
Samverkansteam eller en förfrågan om stöd med genomlysningar av komplexa 
ärenden hos vårt Handläggarteam. 

Samordningsförbundet Älv & Kust arrangerar eller är delaktiga i flera olika 
aktiviteter som är till för att stärka och förbereda våra deltagare för arbetsträning 
och en hållbar väg vidare mot arbete och studier. Exempel på insatser är: 

 ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) är en form av 
kognitiv beteendeterapi med fokus på att hantera stress och främja hälsa. 

 Arbetsträning  

 Grön aktivering  

 Vägledningskurs  

 För att förbättra 
funktions- och 
arbetsförmåga fortsatt 
satsning på 
tvärprofessionella 
samverkansteam samt 
lokalt handläggarteam. 
Beskrivning 
Ansvar 
Samordningsförbundet 
Älv & Kust 
 

Totalt har 57 invånare i Kungälv tagit del av stöd hos Samverkanteamet som är en 
insats genom Samordningsförbundet Älv & Kust. 31 av dessa var i åldern 16-29 
år. 33 deltagare var kvinnor och 24 män. 29 individer kom nya under året och 22 
avslutades. 

Det tidigare handläggarteamet har under 2021 bytt namn till BIP-team. BIP-teamet 
arbetar utifrån processen, bereda ärenden inför möte, informera varandra i syfte 
att skapa en helhetsbild kring individens situation, identifiera möjliga 
handlingsalternativ för individen i syfte att skapa progression. I BIP-teamet finns 
hälso- och sjukvård, kommun och Arbetsförmedling representerade. 
Försäkringskassan kontaktas vid behov genom kontaktperson. 

BIP-teamet är gemensamt mellan Ale och Kungälv. Under 2021 har man totalt haft 
9 möten. Teamet har genomfört 8 genomlysningar varav 5 från Kungälv. Teamet 
tar också emot remisser för gemensam dialog totalt 79 stycken varav 50 från 
Kungälv. Kungälvs kommun har remitterat 8 av dessa ärenden. 

Inkomna remisser till de olika BIP-team som finns inom Samordningsförbundet 
geografiska område kommer närmare 50% från hälso- och sjukvården, 27% från 
Försäkringskassan och 23% från kommuner. Arbetsförmedlingen remitterar 
enstaka ärenden. 

 Via olika 
hälsofrämjande insatser 
skapa förutsättningar för 
en effektiv rehabilitering 
samt verka för att 
förebygga fortsatt ohälsa. 
Beskrivning 
Ansvar Samordnings-
förbundet Älv & Kust. 

Utifrån Samordningsförbundets Älv & Kust och deras årsredovisning för 2021 har 
invånare från Kungälv deltagit i 11 olika aktiviteter inom områdena fysisk aktivitet, 
kultur och vägledning. Totalt 101 deltagarplatser har nyttjats av invånare från 
Kungälv. 42% var under 30 år och 58% över 30 år. 63% av deltagarna var 
inskrivna i Samverkansteamet, övriga 37% kom direkt genom de samverkande 
parterna. 
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3.5.1.1.9 Insats: Sysselsättning för ungdomar 

Aktivitet Kommentar 

 Fortsatt satsning och 
utveckling av feriearbete. 
Beskrivning 
Ansvar ToS. 

Feriejobb skapas inom kommunen, tillsammans med externa aktörer såsom bland 
annat privata arbetsgivare och föreningar i samverkan kring samhällskontrakten. 
Feriejobb tas fram för samtliga lov under året. 

Under 2021 erbjöds 582 ungdomar feriearbete. 

 Strukturerad 
samverkan med 
arbetsförmedlingen, 
samordningsförbundet 
Älv & Kust, Bildning och 
Lärande samt Trygghet 
och Stöd kring 
gemensamma insatser 
och uppföljning. 
Beskrivning 
Ansvar ToS. 
 

Framsteget vänder sig till ungdomar mellan 16 och 29 år, som är behöver stöd och 
hjälp från flera olika myndigheter för att nå arbete eller studier. Vid Framsteget ges 
erbjuds kartläggning, vägledning, stöd samt insatser som kan hjälpa att starta/göra 
färdigt studier eller nå ett arbete. Framsteget sker i samverkan med utförenheten, 
trygga ungdomsmiljöer, enheten för mottagning och introduktion, stöd och 
försörjningsenheten, kommunalt aktivitets ansvar samt Samordningsförbundet Älv 
& Kust. Arbetsmarknadsenheten är sammankallande och koordinerade har 
uppdrag i Framsteget. 

Det finns olika vägar in till Framsteget. Ungdomar kan direkt söka Framsteget eller 
hänvisas via olika samverkanspartner som exempelvis vårdcentraler, skola, 
utförarenheten och Trygga Ungdomsmiljöer. 

För att ge ungdomar med psykisk ohälsa särskilt stöd kommer Framsteget 
utveckla gruppverksamhet i samverkan med Aktivitetshuset. 

Uppföljning 2021: 

 Antalet pågående ärenden från försörjningsstödet: 92 

 Antal nya ärendet från försörjningsstödet: 38 

 Antal avslutade ärende: 59 

Av dessa 59 avslutade ärenden har 10 gått till arbete samt 12 studier. 

3.5.1.1.10 Insats: Koppla försörjningsstöd till motkrav på arbete, 
sysselsättning och utbildning 

Aktivitet Kommentar 

 Utveckla 
samhällskontraktet och 
kraftsamla kring individer 
som riskerar att hamna i 
försörjningsstöd. 
Beskrivning 
Ansvar ToS. 
 

Kungälvs kommun har sedan 2016 arbetat aktivt med Samhällskontrakt, som sker 
tillsammans näringsliv, andra offentliga myndigheter, hälso- och sjukvård och 
civilsamhället för att öka innanförskapet i Kungälv. I dagsläget är det 90 olika 
organisationer som anslutit sig. Med Samhällskontrakten vill Kungälvs kommun 
skapa möjligheter till nätverkande samt möta upp och synliggöra olika goda 
initiativ. Regelbundna uppföljningar visar att Samhällskontrakt gör skillnad via 
ökad samverkan kring; feriejobb, arbetsträningsplatser, extra tjänster och 
språkpraktikplatser samt olika förebyggande insatser.  Under 2021 har tio nya 
företag gått med i Samhällskontraktet. Vidare har tre nätverksmöten arrangerats. 
För att få bästa möjliga effekt leds arbetet med Samhällskontrakt via en 
arbetsgrupp, som består av representanter från dagligverksamhet, 
arbetsmarknadsenheten och skolan. Näringslivsstrateg och folkhälsostrateg är 
sammankallande. 

3.5.1.1.11 Insats: Digitalisera kommunens ärendehantering för att 
personer snabbare ska komma i arbete, utbildning eller 
sysselsättning 

Aktivitet Kommentar 

 Fortsatt arbete med 
att digitalisera 
processerna inom sektor 
Trygghet och Stöd och 
införa AI-baserad 
biståndsbedömning vid 
försörjningsstöd. 
Beskrivning 

Arbete pågår med att digitalisera själva ansökningsprocessen kring 
försörjningsstöd. Medborgaren ska ha möjlighet att göra ansökan digitalt via en E-
tjänst. Viss automatisering kommer att ske gällande av uppgifter från ansökan till 
verksamhetssystem. Tjänsten beräknas vara tillgänglig tredje kvartalet 2022. 
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Aktivitet Kommentar 

Ansvar ToS. 
 

3.5.1.1.12 Insats: Förebygga långtidsarbetslöshet genom att matcha den 
arbetslöse mot arbete/praktik efter behov i näringsliv och i 
kommunens egna verksamheter 

Aktivitet Kommentar 

 Internt samorganisera 
insatser kring arbete och 
studier. 
Beskrivning 
Internt samorganisera 
insatser kring arbete och 
studier. Fokus är 
sektorsövergripande 
gemensam 
omvärldsanalys, 
samordning kring 
myndighetskontakter, 
tydliggörande kring 
ansvar och roller i 
organisationen.  
Ansvar ToS samt BoL. 
 

Utifrån målgruppen nyanlända i etablering har projekt Studier, Introduktion och 
Arbete (SIA) genomförts under 2021. Projektet har skett i samverkan med 
Enheten mottagning introduktion (EMI), Vuxenutbildningen SFI och 
Arbetsmarknadsenheten (AME). Mål har varit att: 

 Samordna insatser mot näringslivet och civilsamhället kring olika 
stödanställningar 

 Samordna pågående insatser inom Vuxenutbildningen SFI, EMI och AME 
som tex. Hälsoskola, Boskola, Föräldrautbildning, Praktiksamordning, 
CV-skrivning 

 Utveckla effektiva processer 

 Följa och mäta effekten av gemensamma insatser 

Under 2021 har det skett regelbundna möten varannan vecka under namnet 
individforum. Där har representanter för SFI, AME, EMI, arbetsförmedlingen samt 
Stöd och försörjning deltagit. Vid individforum diskuteras framgångar, problem, 
förbättringsåtgärder, ändringar i planering etc. med målsättning att individerna ska 
närma sig arbetsmarknaden. 

Inom vuxenutbildningen SFI har praktiksamordningen varit en viktig 
framgångsfaktor för den grupp som har lägst utbildningsbakgrund. 26 personer har 
fått stöd att komma ut på praktikplatser. Sammanlagt har 18 olika praktikplatser 
använts i syfte att ge möjlighet till arbetserfarenhet samt språkutveckling. 

Inom EMI har det bedrivits Hälsoskola och 20 individer har deltagit vid de 14 
tillfällen som hållits under året. Utvärdering där deltagare fått svara på enkätfrågor 
visar att de fått till sig användbar information kring sjukvårdssystem, egen hälsa, 
friskvård, föreningsliv etc. 

Föräldrautbildning har också arrangerats och 16 individer har fått information om 
regelverk kring föräldraansvar, barns rättigheter, stödfunktioner kring barn och 
föräldraskap etc. Även här ger utvärderingen från deltagare positiva resultat där 
informationen hjälpt dem i sin förändrade föräldraroll utifrån migrationen. 

Boskolan som hålls två gånger per månad har hittills under året tagit emot 98 
besök (fram till 1 december). Några individer har kommit flera gånger. Där har 
hjälp och information getts angående svensk bostadsmarknad, ansökan om 
bostad samt också hjälp med CV-skrivning. 

Under året har 42 personer fått hjälp att skriva ett CV som sedan kan användas för 
jobbsökande. 

Arbetet och samverkan för att personer ur etableringsgruppen ska komma ut i 
subventionerade anställningar på arbetsmarknaden pågår och 2021-11-22 hade 
25 personer en extratjänst. 8 av dessa är nyanställda under året. 3 personer har 
gått vidare från extratjänst till nystartsjobb och 1 person har gått ytterligare ett steg 
vidare till en tillsvidareanställning. 

Statistik på hur många av dem som avslutar etableringen som går direkt till egen 
anställning finns hos arbetsförmedlingen och är inte tillgänglig för kommunen. 

Sammanfattningsvis behövs samverkande insatser kring målgruppen. Det arbete 
som bedrivits under året av engagerade medarbetare ger resultat och det är viktigt 
att arbetet ständigt utvecklas och implementeras i den nya organisationen 
Kompetenscentrum. Vidare är det prioriterat att utveckla former kring systematisk 
uppföljning för att mäta effekt och bedöma hur insatser möter uppsatta politiska 
mål. Slutsats från projektet är också att Arbetsförmedlingen, med sitt uppdrag att 
ha huvudansvar för etableringen, fyller en viktig funktion i samverkan. 
Myndigheten befinner sig i en omställning. Fokus framöver måste vara att finna 
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Aktivitet Kommentar 

nya vägar till samverkan. 

 Fortsatt utveckla avtal 
med berörda parter (ex 
Arbetsförmedlingen). 
Beskrivning 
Ansvar ToS. 
 

Samverkan inom den lokala överenskommelsen (LÖK) mellan 
Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd, EMI , SFI samt AME samt inom 
Framsteget. Samverkan har även skett inom SIA projektet. som vänder sig till 
nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utveckling av LÖK har skett 
genom aktiv samverkan på olika nivåer. På enhetschefsnivå har de olika 
verksamheterna vid fyra tillfällen diskuterat strategier samt kommunens påverkan 
av AF:s reformering. På operativ nivå har professioner från de olika enheterna 
träffats var fjortonde dag. 

Under 2021 har Kungälvs kommun tillsamman med Ale, Lilla Edet, Tjörn, 
Stenungsund, Orust och Öckerö påbörjat samverkan inom DUA och jobbspår. 

3.5.2 Aktiviteter från Funktionshinderplanen 

3.5.2.1 Arbete 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring arbete är: 
• Kungälvs kommun ska i nära samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet verka för 
att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. 
• Antalet stödanställningar i Kungälvs kommuns samtliga sektorer ska öka fram till 2023. 
• Skolans, socialtjänstens, arbetsförmedlingens och försäkringskassans befintliga 
nätverksarbete ska fortsätta och utvecklas för att i ett tidigt skede hitta arbetstillfällen för 
ungdomar med funktionsnedsättning. 
 

3.5.2.1.1 Insats: Arbete 

Aktivitet Kommentar 

 Kommunen ska 
arbeta för större 
mångfald och bredd i sin 
rekrytering av personal. 
Personalsammansättning
en ska i högre grad 
spegla hur det ser ut i 
samhället i stort. 

Genom att byta rekryteringssystem och genom utbildningar säkerställs att 
rekryteringsprocessen blir så objektiv och rättvis som möjligt. Det nya 
rekryteringssystemet följer den kompetensbaserade rekryteringsmetoden där 
kandidaterna bedöms efter de kompetenser som efterfrågas i kravprofilen vilket 
minimerar risken att kandidaterna diskrimineras. 

Två gånger om året hålls chefsutbildning i rekrytering där vikten av mångfald och 
objektivitet lyfts och diskuterats. Under våren 2022 planeras en djupgående 
utbildning om den kompetensbaserade rekryteringsmetoden för alla chefer och 
rekryterare i kommunen. 

 Utifrån 
Samhällskontraktet med 
näringsliv och 
civilsamhälle förbättra 
funktionshindrades 
förutsättningar för arbete 
och sysselsättning. 

Kungälvs kommun har sedan 2016 arbetat aktivt med Samhällskontrakt, som sker 
tillsammans näringsliv, andra offentliga myndigheter, häls- och sjukvård och 
civilsamhället. I dagsläget är det 90 olika organisationer som skrivet på. Under 
2021 har fokus varit att använda Samhällskontraktet som en plattform för att 
förbättra funktionshindrades förutsättningar för arbete och sysselsättning. 
Representanter från daglig verksamhet har involverats. Företag som arbetar 
särskilt med deras målgrupp har uppmärksammats och gått med i 
Samhällskontraktet. 

 Kvalitetshöjande 
insatser inom daglig 
verksamhet som leder till 
en meningsfull 
sysselsättning. 

Inom daglig verksamhet pågår fortsatt utveckling kring att erbjuda en meningsfull 
sysselsättning. Via Samhällskontrakt sker kontinuerlig samverkan med näringslivet 
vilket möjliggör etablering inom yrkeslivet. Exempel på samverkan: 

 ICA Maxi: finns det idag en praktikgrupp och det kommer starta 
ytterligare en grupp under våren. 

 Fars Hatt:  pågår en dialog med de nya ägarna för att kunna ha en 
praktikgrupp där. 

 Carryline: finns idag en befintlig grupp i en egen del av företaget. Det 
planeras att starta ytterligare en grupp som deltar i själva produktionen. 
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Aktivitet Kommentar 

Samarbete pågår även med andra företag som lämnar arbetsuppgifter till 
kommunens enheter. Daglig verksamhet har fått två nya lokaler (Rosa huset och 
Fredkullagatan) som omgående satts i verksamhet. Då det finns ett stort 
mediaintresse hos målgruppen är planen är att starta ytterligare en mediagrupp. 
En ny enhet med estetisk inriktning har startats. 

Daglig verksamhet kommer att genomföra projekt för deltagare kring att delta i 
övergripande samhällsfrågor såsom till exempel kultur och valet. 

Beredning för Trygghet och Stöd inleder våren 2022 framtagande av 
policydokument kring LSS verksamheten fortsätta utformning i Kungälvs kommun. 

3.6 Demokrati och civilsamhälle 

Programmets beskrivning av målområdet Demokrati och sysselsättning: 
Det är en stor utmaning för demokratin när delar av befolkningen varken deltar eller känner 
sig delaktiga. Fokus är högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan 
valen.   

 Insatser för att öka valdeltagande i områden med särskild låg andel. 
 Förstärka barns och ungdomars inflytande och delaktighet. 
 Vidareutveckla kommunens arbete med partnerskap och överenskommelser med 

civilsamhället. 
 Utveckla nya ersättningsmodeller för att stimulera ett inkluderande föreningsliv som 

vänder sig till fler deltagare från olika samhällsgrupper. 
 Stärka kulturens och bibliotekens roll som främjare av demokratisk delaktighet. 

3.6.1 Aktiviteter från Social översiktsplan 

3.6.1.1 Demokrati och civilsamhälle 

Beskrivning 
Social hållbarhetsplans delmål kring demokrati och civilsamhälle är: 
• Främja medskapande och dialog. 

 

3.6.1.1.1 Politiskt uppdrag: NY 2021 Inrätta ett fast forum för 
medborgardialog – öppna rum för prioriterade 
stadsplaneringsprojekt (SÖP) 

NY 2021 Inrätta ett fast forum för medborgardialog – öppna rum för prioriterade 
stadsplaneringsprojekt (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Upprätta ett fast 
forum för 
medborgardialog 
Beskrivning 
Utgångspunkten är att 
använda utrymmet i 
lobbyn i entréplanet för 
att på ett tydligare sätt 
involvera medborgare i 
stadsutvecklingsprocesse
n i kommunen. Andra 

En utställning i entrén i stadshuset inrättas under våren 2022. Utställningen 
kommer att innehålla både en digital och fysisk 3d-modell över Kungälvs tätort och 
Ytterby. Hela kommunen kommer finnas i digital miljö. Dialog kan föras vid 
befintliga sittgrupper och vid den fysiska modellen. Det framtida Kungälv kommer 
också att presenteras i montrar och på affischer. 

Planen är att genomföra regelbundna dialoger där vi bjuder in medborgare och 
näringsliv. Nyckelpersoner inom kommunen, både tjänstepersoner och politiker 
kan använda arenan för dialog kring samhällsutvecklingen och andra frågor. 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Uppföljning 2021 Program Social Hallbarhet

  
 
 

 

Kommunstyrelse, Uppföljning 2021 Program Social Hållbarhet - ökat innanförskap 44(54) 

Aktivitet Kommentar 

platser kan också bli 
aktuella. 

3.6.1.1.2 Politiskt uppdrag: NY 2021 Förslagsverksamheten utvecklas 
och stimuleras med tydlig återkoppling och uppmuntran (SÖP) 

NY 2021 Förslagsverksamheten utvecklas och stimuleras med tydlig återkoppling och 
uppmuntran (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Utreda utveckling av 
förslagsverksamhet 
Beskrivning 
En utredning angående 
hur detta kan genomföras 
ska påbörjas under våren 
2021. Ansvarig: Annika 
Renström 
 

Utredning och analys av åtgärder har genomförts. Förvaltningens nuvarande 
system såsom samverkansavtal och dess delar, ronder och modellen för 
verksamhetsstyrning (MOVE) ger goda förutsättningar för medarbetare att ge 
förslag och få återkoppling. Den löpande dialogen, öppet förhållningssätt och god 
arbetskultur ger ytterligare utrymme för medarbetare att inkomma med förslag. 

Förbättringsförslag som en stående punkt på APT avses att införas för att 
uppmuntra till att komma med förbättringar och sätta fokus på ämnet. 
Anteckningar förs på APT och det är lätt att följa upp vad som sades. 
Samverkansavtalets process innebär att frågor ska lyftas upp och ned i 
organisationen samt att förslaget ska utvärderas i första hand där frågan ligger 
närmast. 

3.6.1.1.3 Insats: Förstärka barns och ungdomars inflytande och 
delaktighet 

Aktivitet Kommentar 

 Med LUPP som 
utgångspunkt via 
Ungdomsrådet utveckla 
former kring att 
ungdomars inflytande 
och delaktighet. 
Beskrivning 
Ansvar: ToS samt BoL. 
 

Ungdomsenkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) har under 2021 
redovisats i olika politiska forum samt internt i förvaltningen. LUPP berör 
grundskole-elever i årskurs 8 och årskurs 2 vid Mimers Hus. Enkäten 
genomfördes hösten 2020. Ambitionen är att resultaten kring LUPP ska vara 
underlag till det nystartade Ungdomsrådet, som ersätter Ungdomsfullmäktige. På 
grund av pandemin har inte Ungdomsrådet kunnat startas upp. 

3.6.1.1.4 Insats: Vidareutveckla kommunens arbete med partnerskap och 
överenskommelser med civilsamhället 

Aktivitet Kommentar 

 Utifrån behov och 
möjlighet teckna idéburna 
offentliga partnerskap. 
Beskrivning 
Ansvar ToS. 
 

Arbetet fortlöper med aktivt och långsiktig samverkan med civilsamhället utifrån 
avsatta medel för sociala föreningar. Kungälvs kommun har tecknat idéburna 
offentliga partnerskap med följande aktörer; Spelberoendes förening i Göteborg, 
Brottsofferjouren Storgöteborg samt Hela Människan i Kungälv. Inför 2022 har 
Kungälvs kommun pilotprojekt med Medborgarskolan kring mötesplats Solrosen 
vid Nordmannatorget samt satsning kring Aktivt Kungälv med IFK Kungälv. 

 Förenkla föreningars 
process kring bokning av 
lokaler samt ansökan om 
föreningsbidrag. 
Beskrivning 
Ansvar SoU. 
 

Förvaltningen har infört ett nytt digitalt boknings- och bidragssystem, e-serve, 
under 2021. Via ett föreningskonto går det att ansöka digitalt om befintliga bidrag. 
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3.6.1.1.5 Insats: Utveckla nya ersättningsmodeller för att stimulera ett 
inkluderande föreningsliv som vänder sig till fler deltagare från 
olika samhällsgrupper 

Aktivitet Kommentar 

 Nytt gemensamt 
styrdokument som 
innebär gemensam 
hantering för alla 
föreningsbidrag och 
partnerskap. 
Beskrivning 
Ansvar SoU. 
 

Riktlinjer för föreningsstöd antogs av kommunstyrelsen 2020-12-16 (Dnr 
KS2020/0674). Syftet med styrdokumentet är att bidra till att kommunen har en 
ändamålsenlig och säker hantering av föreningsstöd. Målsättningen med 
styrdokumentet är att skapa tydlighet avseende vilket föreningsstöd som kan 
sökas och fastställa tydliga villkor och kriterier för bedömning. 

3.6.1.1.6 Insats: Stärka kulturens och bibliotekens roll som främjare av 
demokratisk delaktighet 

Aktivitet Kommentar 

 Fortsatt aktiv 
programverksamhet, 
brett utbud och en öppen 
mötesplats för alla 
grupper i samhället. 
Beskrivning 
Ansvar BoL. 
 

Arbete pågår. Viss omställning till digitalt utbud i och med pandemin. Görs i den 
mån det är möjligt och med digitala lösningar har vi nått andra. Utvärderingar visar 
dock att det fysiska mötet är det som värderas mest. 

 Utökad samverkan 
med samhällets aktörer 
såsom näringsliv, 
föreningar och 
studieförbund. 
Beskrivning 
Ansvar BoL. 
 

Arbete pågår. Utökat samarbete har skett bland annat med Kongahälla Center. 
Kulturnatta blev ett exempel på hur vi kan samverka bättre. Kommer återkomma 
2022 

3.6.2 Aktiviteter från Funktionshinderplanen 

3.6.2.1 Delaktighet och demokrati 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring delaktighet och demokrati är: 
• Information om kommunens tjänster och verksamhet ska utformas så att den blir mer 
tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. 
• Vid möten som är öppna för allmänheten ska det finnas möjlighet till olika 
kommunikationshjälpmedel som till exempel teckenspråkstolk, hörselförstärkning och 
förstorad text. 
• I mötet med kommunens personal ska människor beredas möjlighet att använda sitt eget 
kommunikationssätt  
• Kommunen ska tillhandahålla uppdaterad information om tillgängligheten i kommunens 
offentliga byggnader, anläggningar och turistmål. Kommunen ska också verka för att andra 
fastighetsägare tillhandahåller information om tillgängligheten i publika lokaler. 
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3.6.2.1.1 Insats: Delaktighet och demokrati 

Aktivitet Kommentar 

 Utveckling och 
anpassning av 
kommunens hemsida och 
andra digitala kanaler för 
att uppfylla kraven i lagen 
om tillgänglighet till digital 
offentlig service. 

I samband med att tillgänglighetsdirektivet blev lag hösten 2020 gjordes en 
genomgång av kommunens webbplats. Utifrån genomgången har olika brister 
kring webbplatsens tillgänglighet åtgärdats och detta arbete fortlöper under 2022. 

Förvaltningens olika webbredaktörer har fått utbildning i tillgänglighet. För den 
interna kommunikationen har ett nytt tillgängligt intranät lanserats. 

Under 2021 har kommunikationsenheten mött rådet för funktionshinderfrågor för 
dialog och utbildning. 

Kommunikation och tillgänglighet är ett kontinuerligt arbete, då kraven och 
möjligheterna förändras i takt med den tekniska utvecklingen. 

 Alternativa 
kommunikationssätt 
utifrån brukarens behov 
erbjuds för att underlätta 
kommunikationen. 

Inom LSS finns ett pågående arbete kring att stärka personals kompetens kring 
alternativa kommunikationssätt. Arbete fortlöper enligt plan. 

För det arbete som bedrivs med alternativa kommunikationssätt inom skola och 
förskola, se redovisning av aktiviteten "Ta fram en utbildningsplan kring bildstöd 
och teckenspråk." 

 Möjliggöra för 
medborgare att aktivt 
delta i politiskt arbete på 
sina egna villkor. 

Digital signering av mötesprotokoll har införts efter beslut i kommunstyrelsen (Dnr 
KS2021/1625-1) Utredning av möjliga alternativ för att kunna skicka ut 
möteshandlingar med sekretess via en app pågår. 

Digitaliseringen är en möjliggörare och bland annat har så kallade ”säkra rum” 
anskaffats under perioden för att möjliggöra digitala möten med 
sekretessinformation. Vid en utvärdering har "säkra rum" inte bedömts vara den 
bästa lösningen och därför utvärderas andra system. 

Rutinerna för arvoden har tydliggjorts och ett nytt intranät med tydligare 
information har införts. 

Vidare fortsätter arbete med att på ett bättre vis synliggöra kommunfullmäktiges 
digitala sammanträdessändningar. Ett nytt system kommer att upphandlas efter att 
en ytterligare omvärldsbevakning är genomförd. Det nya systemet är tänkt att 
tillgängliggöra kommunfullmäktiges sammanträden genom att texta dem och syftet 
med utredningen är att säkerställa att det kommande systemet uppfyller nya krav i 
lagstiftningen. 

3.7 Trygghet 

Programmets beskrivning av målområdet Trygghet: 
Människors trygghet är viktig ur flera aspekter, inte minst hur vi upplever varandra. 
Otrygghet begränsar människors liv och lämnar den offentliga miljön till destruktiva krafter. 
Ökad trygghet och minskad brottslighet är nödvändigt i områden med socioekonomiska 
utmaningar, men också för att samhället i stort ska vara tryggt. Utifrån ökad trygghet och 
minskad brottslighet är fokus på ett brett samarbete på alla nivåer mellan myndigheter, 
näringsliv och civilsamhället. 

 Motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld.  
 Insatser mot narkotika och missbruk. 
 Främja det brottsförebyggande arbetet. 
 Fortsatt och förstärkt områdesbaserat arbete och strukturerad samverkan med 

polisen. 
 Åtgärder mot organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället.  
 Motverka våldsbejakande extremism 
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3.7.1 Aktiviteter från planen Trygg i Kungälv 

3.7.1.1 Våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck 

Beskrivning 
Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar både våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld och förtryck (inklusive tvångsäktenskap, barnäktenskap och 
könsstympning av flickor och kvinnor). Nationell strategi för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor innehåller fyra vägledande målsättningar: 
• Ett utökat och förebyggande arbete mot våld. 
• Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. 
• Effektivare brottsbekämpning. 
• Förbättrad kunskap och metodutveckling. 
 
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett samhällsproblem som finns 
inom alla samhällsklasser. 

3.7.1.1.1 Insats: Motverka våld i nära relation samt hedersrelaterat våld 
och förtryck 

Aktivitet Kommentar 

 Årlig informations-
/kunskapskampanj till 
allmänheten. 

I samband med revidering av anvisning våld i nära relationer har kommunens 
hemsida arbetats om för att göra information lättillgängligt för våldsutsatta, 
förövare, professionella och allmänhet. Foldrar med bland annat viktiga 
telefonnummer och hänvisningar har spritts till näringslivet, hälso- och sjukvården, 
civilsamhället samt internt i kommunen. 

 Kunskapsinsatser för 
personal för att 
säkerställa att rutiner 
finns och fungerar. 

Att rutiner finns och fungerar utifrån våld i nära relationer säkerställs utifrån 
verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Sektor Trygghet och Stöd har inlett 
en översyn och komplettering av befintliga dokument i socialtjänstens ordinarie 
kvalitets- och ledningssystem. Arbetet fortlöper under 2022. 

 Revidera befintlig 
anvisning, våld i nära 
relationer och 
kommunicera den. 

Behovet av att göra ett samlat dokument kring våld i nära relationer har 
efterfrågats av det kommunövergripande nätverket, där representation finns från 
skola, socialtjänst, primärvård, specialist sjukvård/akuten, polisen, Trygga 
Ungdomsmiljöer, säkerhetsansvarig, kvinnojouren, Svenska Kyrkan föreningar 
som Zonta, Rädda Barnen och Brottsofferjouren. Via nätverket har befintliga 
insatser kartlagts och ansvar och uppdrag har tydliggjorts. Anvisningen kopplas till 
befintliga dokument i socialtjänstens ordinarie kvalitets- och ledningssystem. 
Avisningen färdigställs första kvartalet 2022, därefter kommer den kommuniceras 
via aktörerna i nätverket samt via kommunens intranät och hemsida. 

 Sammanställa de 
olika aktörernas 
respektive statistik för att 
få en gemensam 
lägesbild. 

Kommunövergripande nätverket fungerar som en viktig plattform för att inhämta en 
gemensam lägesbild. När det gäller följa upp förekomsten av våld i nära relationer 
är detta ett utvecklingsområde, som kräver medvetenhet om bakomliggande 
faktorer. Mörkertalet är stort. Antagande är att aktivt förebyggande arbete samt att 
professioner rutinmässigt ställer frågor kring våld i nära relationer leder till att flera 
utsatta personer vet och vågar ta kontakt med socialtjänsten och/eller polis. 

Med start 2020 har socialtjänsten infört en ny ärendetyp, där personer över 21 år 
som ansökt om stöd och hjälp utifrån våld i nära relationer specifikt hanteras och 
handläggs. Innan hanterades dessa ärenden inom samma ärendetyp som övriga 
personer över 21 år. Antal registrerade ärenden våld i nära relationer under 2020 
var 22. Antagandet är att vissa ärende legat kvar i den tidigare ärendetypen. 
Statistiken för 2020 är därmed inte komplett. Under 2021 fram tills 1 november var 
det totalt 43 antalet ärenden. 

Statistik har även samlats in från polisen samt från krismottagningen våld i nära 
relationer. 

 Via 
kommunövergripande 

Kommunövergripande nätverk har i samband med framtagande av Anvisning våld 
i nära relationer under 2021 arbetat aktivt med samverkan kring upptäckt, insatser 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Uppföljning 2021 Program Social Hallbarhet

  
 
 

 

Kommunstyrelse, Uppföljning 2021 Program Social Hållbarhet - ökat innanförskap 48(54) 

Aktivitet Kommentar 

nätverk ökad samverkan 
kring tidig upptäckt, 
insatser och uppföljning. 

och uppföljning. 

 Uppdatera befintlig 
handbok gällande 
hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Uppdaterad handbok kring hedersrelaterat våld och förtryck är inledd och slutförs 
första kvartalet 2022. Handboken kommer vara bilaga till reviderad anvisning våld i 
nära relationer. 

3.7.1.2 Brottsförebyggande arbete 

Beskrivning 
Brottsförebyggande arbete berör samtliga sektorer i kommunen. För att bedriva ett effektivt 
förebyggande arbete krävs engagemang och samverkan från hela samhället. Kungälvs 
kommun har ett ansvar, att tillsammans med samverkande aktörer åtgärda otrygga platser. 
Fokus framöver kommer vara att i dialog med kommuninvånare identifiera dessa otrygga 
platser. Kommunen har skrivit under en samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde 
Kungälv/Ale. Samverkansöverenskommelsen utgår från ”Trygg i”-modellen vilket innebär en 
fördjupad och mer strukturerad samverkan på bred front som utgår från en gemensam lokal 
lägesbild. Med utgångspunkt från EST (Effektiv samordning för trygghet), benämns i 
Kungälvs kommun som LST – Lokal samverkan trygg, jobbar kommunen och Polisen 
tillsammans med andra kommunala verksamheter samt lokala aktörer i en kunskapsbaserad 
metod inom brottsprevention vars syfte är att minska och förebygga otryggheten genom tidiga 
insatser. 
 

3.7.1.2.1 Insats: Främja det brottsförebyggande arbetet 

Aktivitet Kommentar 

 Fortsatt strukturerat 
arbete utifrån ”Trygg i”-
modellen. 

Genom gemensamma läges- och problembilder med berörda aktörer och 
samverkanspartners har kommunen och Polisen proaktivt och strukturerat arbetat 
med brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Exempel på åtgärder 
som genomförts till följd av lägesbilderna är; 

Stöld ur motorfordon 
- Informationsinsatser löpande genom olika kanaler under 2021 ex. kommunens 
hemsida, polisens lokala Facebook och Kungälvsposten. 
- Montering av över 100 skyltar som påminner bilägare att tömma bilen på 
strategiska parkeringsplatser påbörjades november 2021 och slutförs i januari 
2022. 

Ordningsstörningar från motorburna 
- Hängplats på parkering vid Folkets park anordnades, hösten 2020. 
- Parkeringsförbud från midnatt på Vita fläcken infördes maj 2021. 
- Trygghetskameror installerades på vita fläcken juni 2021. 
- Trygga ungdomsmiljöer hade en särskild satsning med aktiviteter på parkeringen 
vid Folkets park sommaren 2021. 
- Kontinuerlig närvaro av Trygga ungdomsmiljöers fältarbetare, väktare samt 
nattvandrare på Vita fläcken. 
- Särskild samverkan med berörda parter vid större planerade motorträffar ex. 
Ytterbygg, Ica Maxi och McDonalds. 
- Informations utskick till vårdnadshavare samt fordonsägare (A-traktor/Epa), tidig 
sommar 2021. 
- Lokala poliser har genomgått särskild utbildning för vara behörig att genomföra 
flygande besiktning. 

Ordningsstörningar vid användning av fyrverkeri under jul och nyår 2021/2022 
- Samverkan med berörda parter ex. Kungälvsbostäder, Västtrafik, Trygga 
ungdomsmiljöer, Polis, räddningstjänst. 
- Allmän information om vilka regler som gäller för fyrverkerier publicerades på 
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Aktivitet Kommentar 

kommunens hemsida i början av december 2021. 
- Trygga ungdomsmiljöer identifierade riskungdomar och genomförde 
förebyggande samtal med vårdnadshavare. 
- Polisen hade särskild resurs uttagen för att jobba med ordningshållning kopplat 
till nyårsafton. 

Otrygga platser 
Identifierade otrygga platser hanteras löpande. 
- Åtgärder i den fysiska miljön ex. belysning, beskärning av vegetation. 
- Personella resurser riktas mot platsen för att störa, samt öka upptäcktsrisken, ex. 
fältarbetare, väktare, Polis 

Samverkan kring Kungälvs resecentrum utifrån Västtrafiks metod Samordning 
Trygg kollektivtrafik påbörjades hösten 2021. 

 I samverkan med 
exempelvis Kungälvs 
Energi och 
bostadsbolagen åtgärda 
otrygga platser genom 
trygghetsvandringar. 

Säkerhetssamordnare samt kommunpolis har varit på Kungälvs Resecentrum (14-
16 december samt 13 januari) och frågat resenärer hur de upplever tryggheten på 
platsen. Under samma period har det funnits möjlighet att besvara en digital 
trygghetsundersökning rörande Kungälvs Resecentrum. 244 svar har inkommit, 
analys pågår och åtgärder kommer vidtas med berörda parter inom ramen för 
samarbetet STK - Samordning Trygghet Kollektivtrafik. 

I slutet av december 2021 lanserade kommunen E-tjänsten Digital 
trygghetsvandring. Syftet är att systematiskt inhämta medborgarnas synpunkter 
om otrygga platser i kommunen samt öka medborgarnas engagemang och 
delaktighet i kommunens trygghetsskapande arbete. Under de tre första veckorna 
kom det in cirka 60 ärenden där mer än 150 olika platser blivit utmärkta inom 
kommunen. 37% av dessa var kopplade till trafik, 26% till allmän otrygghet och till 
22% mörka platser. Områden som stack ut var bland annat Kode Centrum, 
Kungälvs Resecentrum, Fontin och området bakom Kungälvs Sjukhus. Åtgärder 
som rekommenderas av respondenterna var bland annat bättre belysning, 
ändringar i trafikregler samt önskan om bättre gång-/cykelvägar. 
 
Då ärendeflödet inte var klart innan lanseringen av e-tjänsten har dröjsmål 
uppstått innan berörd verksamhet fått underlag som berör de. 

 Fortsatt samverkan 
mellan skola, polis, 
ambulans och 
räddningstjänst i 
konceptet P.A.R. 

Planeringsarbete skedde hösten 2020 dock fick genomförandet våren 2021 ställas 
in på grund av pandemin. 

Planeringsarbete skedde hösten 2021. Genomförandet som skulle börja v4 2022 
är pausad på grund av pandemin. Eventuellt kommer genomförande igång i slutet 
av våren 2022. 

 Utifrån behov fortsatt 
effektivt områdesbaserat 
arbete. 

Nätverk Komarken har träffats regelbundet under 2021. I nätverket ingår cirka 25 
representanter från skola, socialtjänst, Trygga ungdomsmiljöer, fritid, 
samhällsbyggnad, polis, vårdcentral, Kungälvs Bostäder, föreningar, 
studieförbund, kyrkorna. 

Syftet med nätverket är att dela aktuell lägesbild, skapa kännedom om varandras 
verksamhet, lyfta aktuella behov och möjligheter till samverkan. 

Verksamheter har påverkats och begränsat med anledning av pandemin 2021. 
- Utförarenheten har informerat om sin verksamhet 
- Odlingslotter 
- Ny klätterställning samt utegym vid kompisplatsen 
- Mobiliserande insatser utifrån skadegörelse sommaren 2021 
- Åtgärder i den fysiska miljön ex. förbättrad belysning, beskärning av skymmande 
vegetation 
- Trygghetskameror Nordmannatorget 
- Feriejobb i samverkan med Kungälvsbostäder 

 I dialog med 
samverkande aktörer 
fortsatt arbete kring 
trygghetskameror på 
otrygga platser. 

De trygghetskameror som kommunstyrelsen beslutade om i december 2020 har 
driftsatts enligt nedan: 
Vita Fläcken - juni 2021 
Skarpe Nord - september 2021 
Nordmannatorget - oktober 2021 
Utsida Kongahällacenter/resecentrum - oktober 2021 

Under hösten 2021 har säkerhetsenheten fått uppdrag att se över behov av 
kameraövervakning på Mimers hus samt Sandbackaskola. Sammanställning av 
underlag pågår inför beslut. 
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Aktivitet Kommentar 

 Utifrån trygghet och 
brottslighet beakta den 
fysiska miljön vid 
nybyggnation. 

Vid planarbete genomförs sociala konsekvensanalyser där trygghet är en av 
beståndsdelarna. Det innebär att olika aspekter vägs in för att öka känslan av 
trygghet t.ex. genom att blanda boendeformer, minimera öppna parkeringsytor 
eller förbättra stråk i samband med nybyggnation. Byggnationer som uppenbart 
kommer leda till otrygghet rättas vid detaljprojektering. Det finns en tydlig 
medvetenhet att vid iordningsställande av vegetation inte skapa mörka platser 
samt maximera insyn (vid behov) på torgytor, grönområden, parkeringar samt 
cykelbanor. Trafik/gata/park har sedan tidigare fått ett uppdrag att ta fram en 
belysningsstrategi för kommunen. 

3.7.1.3 Organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället 

Beskrivning 
Enligt Polismyndigheten finns det tre olika typer av kriminella nätverk i Sverige. Det är löst 
sammansatta nätverk, kriminella organisationer samt familje- och släktbaserade nätverk. 
Dessa kriminella nätverk ägnar sig åt organiserad brottslighet, som påverkar samhället på 
många olika sätt. I narkotikans fotspår följer ofta annan kriminalitet och sociala problem. 
Handeln med stöldgods skapar en illegal marknad som hotar den legala. Den organiserade 
brottsligheten försöker på olika sätt skydda sin verksamhet från myndigheterna. Pengar, 
trakasserier, hot och våld kan ibland övertala tjänstemän att lämna ut viktig information vilket 
försvårar myndigheternas arbete. Trakasserier, hot och våld mot politiker, journalister och 
andra representanter för det öppna samhället kan på sikt hota demokratin. 
 

3.7.1.3.1 Insats: Åtgärder mot organiserad brottslighet och maktutövning i 
lokalsamhället 

Aktivitet Kommentar 

 Delta i 
myndighetsgemensamm
a insatser. 

Kommunens miljöenhet har deltagit i en myndighetsgemensam arbetsplatskontroll 
januari 2022. 

  

 Samverka med 
näringslivet, 
fastighetsbolag och 
fastighetsägare. 

Kommunpolis och säkerhetssamordnare identifierade en viktig samverkanspart 
och hade ett samverkansmöte hösten 2020. 

Säkerhetssamordnare har haft kontakt med näringslivsutvecklare, hösten 2021, 
gällande ett möte med lokala fastighetsägare. 

 Utökad samverkan 
med Polisen. 

Samverkansmöte med kommunpolis, enhetschef bygglov samt miljöchef, januari 
2022, för att utröna samverkansmöjligheter och nya kontaktvägar. 

 Utifrån behov riktade 
utbildningsinsatser. 

Ekobrottsmyndighetens checklista - "varningssignaler för oseriösa aktörer" 
skickades till Kungälvsbostäder, Förbo, Ytterbygg samt Adapta (Kongahällacenter) 
i mars 2021. 

Företagare i Kungälv informerades genom nyhetsbrev från näringslivsstrateg 
gällande ett webbinarium : Organiserad brottslighet och kriminella miljöer - så 
skyddar du ditt företag. Webbinariet arrangerades av Ekobrottsmyndigheten, 
Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Svenskt Näringsliv den 21 januari 2022. 

 Ta fram riktlinjer för 
personsäkerhet. 

Det finns i nuläget ingen färdig riktlinje för personsäkerhet. Säkerhetsenheten har 
vid olika skeenden jobbat med frågan. Ett förslag är att istället ta fram riktlinje för 
internt skydd med utgångspunkt från kommunens säkerhet och trygghetspolicy 
ks2019/1909. Det skulle innebära ett helhetsgrepp som minskar behov av antal 
styrdokument samt tydliggör kopplingen till säkerhets- och trygghetspolicyn. 
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3.7.1.4 Våldsbejakande extremism 

Beskrivning 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 
inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett 
ideologiskt mål. I Sverige finns det i huvudsak tre våldsbejakande extremistiska rörelser: 
• Den våldsbejakande högerextrema vit makt-miljön 
• Den våldsbejakande vänsterextrema autonoma miljön 
• Den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.  
 
Baserat på erfarenheter från både politisk och religiös extremism finns det stora likheter i 
radikaliseringsprocesserna. Flera faktorer påverkar om en person söker sig till våldsbejakande 
extremism. Det är dock i huvudsak sociala och känslomässiga orsaker som gör att man söker 
sig till extremism av olika former, snarare än det ideologiska. Det är därav av vikt att 
samhällets olika institutioner identifierar dessa personer i ung ålder för att ge de rätt stöd. 
 

3.7.1.4.1 Insats: Motverka våldsbejakande extremism 

Aktivitet Kommentar 

 Genomföra 
kompetensutveckling för 
delar av berörda 
medarbetare och chefer. 

Centrum för våldsbejakande extremism (CVE) och Polisen bjöds in till 
Förvaltningsledning, april 2021, för att prata om samverkan samt sekretess. Sektor 
Trygghet och stöd fick i uppdrag att sprida information om sekretessbrytande 
regler samt samverkan inom myndighet. 

CVE hade ett möte med ledningsgruppen för Myndighet (ToS), juni 2021, gällande 
samverkan och sekretess. Enhetschef för vuxenenheten fick i uppdraget att 
samordna en informationsträff med Första socialsekreterare och CVE inför 
planering av kommande dialog med handläggarna på APT där CVE deltar. 

Den 9 februari kommer CVE att träffa 1:e socialsekreterarna på socialtjänsten och 
hålla utbildning för dem. 

Säkerhetssamordnare informerade SSPF styrgrupp samt arbetsgrupp om 
våldsbejakande extremism i november 2021. 

  

 Förvaltningen ska 
arbeta med riktade och 
förebyggande insatser 
som fokuserar på de 
kommundelar där 
våldsbejakande 
extremistiska rörelser, 
klanstruktur eller annan 
gängkulturoch nätverk 
riskerar att få fotfäste. 

Det förebyggande arbetet som sker idag är i grunden generell och utgår från 
ordinarie verksamhet. Utvecklingen av lokal våldsbejakande extremism följs upp 
kontinuerligt i det veckovisa lägesbildsarbetet samt vid särskilda möten med 
interna samt externa parter. I övrigt följs utvecklingen genom Centrum mot 
våldsbejakande extremism (CVE) veckovisa omvärldsbevakning. 

  

 Drabbade av 
extremism ska få stöd 
och trygghet. I akuta 
situationer kan stöd ges 
till dem som drabbats av 
våldsbejakande 
extremism enligtsamma 
principer som för andra 
brottsoffer. I denna grupp 
inkluderas anhöriga. 

Sedan mars 2021 finns information på kommunens hemsida kring våldsbejakande 
extremism, bland annat vart man ska vända sig för stöd och hjälp. Endast ett fåtal 
ärende kommer till socialtjänsten årligen. Under 2021 avslutandes ett 
skyddsärende. 
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4 Sammanfattning indikatorer och målområden 

Sett till programmets indikatorer noteras en marginell minskning när det gäller antalet hushåll 
med sociala kontrakt eller annat typ av socialt boende (från 170 till 167). Utifrån målet 
behörighet till gymnasiet var Kungälvs kommun 2021 under uppsatt målvärde (86,5 % mot 
målvärde 92%) . När det gäller långtidsarbetslöshet var resultatet 2,4% mot målvärdet 1,5 %. 
Det är dock betydligt under genomsnittet för riket (4,6%) Resultat 2021 för långvarigt 
försörjningsstöd var 0,6% vilket är över målvärdet på 0,5% men fortsatt betydligt under 
genomsnittet för riket (1,3%). 

Målområde Tidiga insatser för barn och unga - Via familjecentralen Fyren, Familjehuset 
Klippan, SSPF, närvaroteam och särskild undervisningsgrupp pågår ett aktivt arbete kring 
tidiga insatser. Det bedrivs ett aktivt förebyggande arbete i grundskolan och gymnasiet men 
relativt få insatser i de tidiga åren 0 - 6 år. 

Målområde Hälsa - Inom förvaltningen och i samverkan med hälso- och sjukvården pågår 
olika hälsofrämjande satsningar utifrån både den fysiska och psykiska hälsan som till exempel 
suicidprevention och goda levnadsvanor. Vid nyprojektering och underhållsarbete tas hänsyn 
till att åtgärderna ska främja tillgänglighet och ökad fysisk aktivitet i närområdet. Det pågår 
också ett strukturerat arbete med enkelt avhjälpta hinder, att inventera och 
tillgänglighetsanpassa utemiljöer respektive kommunens lokaler samt anläggningar.  
Användning av digitala hjälpmedel samt ökad kompetens hos personalen främjar stöd, 
delaktighet och inflytande för personer med funktionshinder. 

Målområde Boende - Kungälvs kommun har en kraftig nybyggnation av bostäder, vilket 
innebär god beredskap att motverka bostadslöshet. Sociala krav har ställts i samband med viss 
markanvisning. I Björkås fortlöper processen att utifrån detaljplanen bidra till ökad 
innanförskap. Olika insatser har genomförts för att öka tryggheten vid 
Komarken/Nordmannatorget via åtgärder i den fysiska miljön och genom nätverksträffar. 
Informationsinsatser för att främja boendekedjan bland äldre har genomförts. 

Målområde Utbildning - Förvaltningen har en ny struktur för skolans systematiska 
kvalitetsarbete som möjliggör bättre uppföljning. Verksamheterna arbetar brett med att 
anpassa skolmiljön till alla elevers olika behov. Det gäller såväl den fysiska miljön med 
lokaler och hjälpmedel som den psykiska/psykosociala lärmiljön med normer, värden och 
bemötande. Den nya resursfördelningsmodellen ska bidra till att skolor i socioekonomiskt 
utsatta områden i högre grad tilldelas erforderliga strukturresurser. Kulturgarantin som införs 
under 2022 kommer att stärka barn- och ungdomars möjligheter att ta del av olika 
kulturaktiviteter. 

Målområde Arbete och sysselsättning - Internt har förvaltningen har sett över sin egen 
organisation genom bildandet av Kompetenscentrum och utvecklat rekryteringsprocessen vid 
anställningar i kommunen. Exempel på samverkan med externa aktörer är Lokal 
Överenskommelse (LÖK) och inte minst den pågående satsningen på Samhällskontrakt. 
Totalt har 57 invånare i Kungälv tagit del av insatser från samverkanteamet inom 
Samordningsförbundet Älv & Kust. Under 2021 har 582 ungdomar 16-19 år erbjudits 
feriejobb. Satsningen på studier, introduktion och arbete (SIA) för målgruppen nyanlända i 
etablering innebär ett samlat stöd kring praktikplatser, extra-tjänster och tillsvidareanställning. 

Målområde Demokrati och civilsamhälle - Flera digitala lösningar har tagits fram som ökar 
möjligheterna för medborgarna att delta i bland annat medborgastämmor och olika dialoger 
och även delta i olika kulturella arrangemang. En översyn av kommunens webbplats utifrån 
ett tillgänglighetsperspektiv är påbörjad. För att stödja föreningslivet finns nu ett nytt digitalt 
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boknings- och bidragssystem och en Riktlinje för föreningsstöd. Ett antal idéburna offentliga 
partnerskap är tecknade med olika aktörer. Barns och ungdomars inflytande och delaktighet 
ska stärkas genom det nybildade Ungdomsrådet. 

Målområde Trygghet - Kommunen har en central del i det brottsförebyggande arbetet och det 
finns idag struktur och organisation för framdriften i samverkan med näringsliv och 
civilsamhället. Under 2021 har förvaltningen börjat med digitala trygghetsvandringar, haft 
dialogmöte kring trygghet med samhällskontraktets olika aktörer mm. Satsningen på en 
mötesplats för motorburen ungdom har gett god effekt. Kommunen och polisen har utvecklat 
sin samverkan mot våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet och maktutövning 
i lokalsamhället. Arbetet med att förebygga våld i nära relationer har utvecklats med 
kartläggning av pågående insatser, information och framtagande av en anvisning om våld i 
nära relationer. Rutiner för Drogfri Skola har tagits fram med fokus på att förebygga och 
upptäcka missbruk i ung ålder. Därtill har personal utbildats och information skickats till 
föräldrar. 
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5 Slutsats 

Uppföljningen av Program Social Hållbarhet - ökat innanförskap med fyra underliggande 
planer ger en samlad bild av kommunens mångfald av satsningar och långsiktiga arbete som 
tillsammans stärker den sociala hållbarheten. Det pågår aktiviteter inom hela förvaltningen 
och i samverkan med civilsamhälle, näringsliv och andra aktörer. Det är både specifika, 
tidsbegränsade satsningar och långsiktigt arbete integrerat i den ordinarie verksamheten. 

Vissa aktiviteter redovisas enbart här och ingen annanstans som exempelvis insatser via 
medborgarlöftet med polisen, personligt ombud, vårdsamverkan inom SIMBA, 
Samordningsförbundet Älv & Kust samt integrerad samverkan via Familjecentralen Fyren, 
Familjehuset Klippan, Framsteget och SSPF. Andra aktiviteter följs upp även i andra 
rapporter men presenteras här i sitt sammanhang för social hållbarhet. Uppföljningen 
synliggör både det stora antalet och bredden av de olika insatser som genomförs inom 
kommunens sektorer och också i samverkan med externa aktörer. 

Programmet och dess underliggande planer har även bidragit till att ge en tydlig riktning för 
vad som ska göras. Framförallt planen Trygg i Kungälv har varit ett gott stöd och drivande 
kraft för kommunens trygghetsarbete. Uppföljning av funktionshinderplanens aktiviteter visar 
att i princip alla aktiviteter nu är en del av den ordinarie verksamheten 

Under 2022 bör de fyra planernas aktiviteter genomlysas på sektorsnivå. I vissa fall kan det 
vara aktuellt att avsluta eller justera en aktivitet eller plan. Vid behov kan nya aktiviteter eller 
planer formuleras. Förslagsvis kompletteras Äldreplanen utifrån det samlade 
utvecklingsarbete som nu sker inom sektor Trygghet och Stöd. 

Programmet och dess underliggande planer behöver levandegöras genom att informera internt 
om programmet och arbeta aktivt med programmets sju målområden i organisationen. Denna 
uppföljning kan då användas för att skapa en större medvetenhet om mål och pågående 
aktiviteter för att bättre utnyttja kommunens resurser och kompetenser. 

Uppföljningen är en kvalitativ sammanfattning av Kungälvs kommuns arbete för social 
hållbarhet. Den synliggör det arbete som pågår och kan användas som underlag för att 
bedöma om rätt insatser görs och av rätt instans. Man kan däremot inte göra mer kvantitativa 
analyser av måluppfyllelse då programmet inte har indikatorer kopplade till respektive 
målområde. Enligt programmet ska dock "uppföljning och ansvarsfördelning av programmets 
mål integreras i Kungälvs kommuns ordinarie system för uppföljning" varför vissa indikatorer 
som ramar in social hållbarhet går att återfinna på annat håll, till exempel inom Agenda 2030. 
Uppföljningen av programmet för social hållbarhet kompletterar den årliga kartläggningen av 
Agenda 2030 men borde kunna kopplas ihop på ett tydligare sätt. 

Innovationsprojektet SMASH, där Kungälvs kommun deltar i tillsammans med Mölndals stad 
och RISE, har som mål att utforma och testa en modell som ger politik och ledning bättre 
möjlighet att följa och styra mot sociala hållbarhetsmål. Resultat av projektet planeras till 
2023. En möjlighet är att i en revidering av programmet Social Hållbarhet integrera en sådan 
systematisk modell för att få en starkare koppling mellan aktiviteter och önskad effekt. 

Jämfört med när programmet togs fram har förvaltningen idag en bättre systematik för 
uppföljning med hjälp av IT-stödet Stratsys (exempelvis för intern kontroll, kvalitetsledning). 
Genom IT-stödet synliggörs att samma frågor besvaras och rapporteras i ett antal olika 
dokument och forum vilket skapar merarbete för såväl politiker som förvaltningen. Extra 
tydligt blir detta i kartläggningen av målen i Agenda 2030. 
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Inledning 4

Den här årsredovisningen vänder sig framförallt till kom-

munfullmäktige. Genom ett strukturerat innehåll är avsik-

ten att den också ska tillgodose informationsbehovet hos 

övriga förtroendevalda, externa intressenter, medborgare 

och anställda. Den kommer att spridas till banker, kredit- 

institut, större leverantörer, företag i kommunen samt den 

kommunala förvaltningen. Vid sidan av huvudsyftet ska 

den nu och i framtiden kunna fungera som ett komplet-

terande beslutsunderlag samt kunna användas för trend-

analyser och som en årsbok.

Förvaltningsberättelse 7

Förvaltningsberättelsen ska vara en sammanfattning där 

väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksam-

het fokuseras.

De finansiella målen samt målen och riktlinjerna för 

verksamheten har en central roll i den ekonomiska för-

valtningen. Måluppfyllelsen visar på kommunens förmå-

ga att leva upp till en god ekonomisk hushållning.

I förvaltningsberättelsen redovisas därför en översikt 

av kommunen, övergripande målavstämning, en sam-

manfattande finansiell analys av kommunen. Kommun-

koncernen omfattar kommunen och de övriga juridiska 

personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande.

Driftredovisning 60

Driftredovisningen innehåller en redovisning av hur det 

ekonomiska utfallet förhåller sig till den budget som fast-

ställts för den löpande verksamheten.

Avgiftsfinansierad verksamhet 63

I avsnittet redovisas kommunens avgiftsfinansierade verk- 

samheter, Vatten och avlopp respektive Renhållning.

Dessa verksamheter finansieras genom uttag av avgifter 

och inte via skatter.

Investeringsredovisning 69

Investeringsredovisningen innehåller en samlad redovis- 

ning av kommunens investeringsverksamhet.

Året i Kungälv 71

I år väljer vi att lyfta fram ett axplock, såväl stort som 

smått av vad som hänt i verksamheten. Varje sektor har 

fått möjlighet att lyfta fram sina händelser. Naturligtvis 

har det hänt mycket mer under året och löpande lägger 

vi ut information om vad som sker i kommunen på vår 

hemsida, följ oss på www.kungalv.se 

I detta block redovisas också kvalitetsmått med jäm- 

förelse och verksamhetsöversikt. Blocket syftar till att ge 

perspektiv på årsredovisningen i övrigt och är tänkt att 

fungera som faktasamling och uppslagsdel.
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Viktiga förhållanden för resultat 17 
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Händelser av väsentlig betydelse 19

Styrning och uppföljning av den  20 
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Kommunstyrelsens	resultatmål	 22

Agenda	2030	 28

Kommunens	fem	nämnder	 29

God ekonomisk hushållning och 30  
ekonomisk ställning

God	ekonomisk	hushållning	 30		
–	en	sammanfattande	utvärdering	och	analys	

Finansiell	analys	 35

Balanskravsresultat 39

Väsentliga personalförhållanden 40

Förväntad utveckling 46

Finansiella rapporter – kommunen 48

Resultaträkning	–	koncernen	 48
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Balansräkning	–	koncernen	 50

Noter	–	koncernen	 51

Redovisningsprinciper	samt		 55	
tilläggsupplysningar	

Ordförklaringar	 58

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen	ska	vara	en	sammanfattning	där	

väsentliga	delar	av	kommunens	ekonomi	och	verksam-

het	fokuseras.

De	 finansiella	 målen	 samt	 målen	 och	 riktlinjerna	 för	

verksamheten	har	en	central	roll	i	den	ekonomiska	för-

valtningen.	Måluppfyllelsen	visar	på	kommunens	förmå-

ga	att	leva	upp	till	en	god	ekonomisk	hushållning.

I	 förvaltningsberättelsen	redovisas	därför	en	översikt	

av	 kommunen,	 övergripande	 målavstämning,	 en	 sam-

manfattande	 finansiell	 analys	 av	 kommunen.	 Kommun-

koncernen	omfattar	kommunen	och	de	övriga	juridiska	

personer	i	vilka	kommunen	har	ett	betydande	inflytande.
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Övergripande funktioner samt övrigt, 7 kr

Snabba fakta – vart går pengarna?

Förskola, grundskola
och fritidshem, 32 kr

Hälso- och sjukvård samt centrala kostnader, 4 kr

Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd 
samt Arbetsmarknadsenheten, 9 kr

Funktionshinderverksamhet 
inkl daglig verksamhet, 10 kr

Äldreboende samt hemtjänst, 16 kr

Kultur och fritid, 4 kr

Gymnasie- och vuxenutbildning samt 
gemensam verksamhet, 11 kr

 2021 2020 2019 2018 2017  2016 2015 2014 2013 2012

 450,0 158,8 238,6 76,0 58,0 20,4 26,9 49,6 -8,2 88,3

Så här har resultatet sett ut de tio senaste åren, Mkr

Samhälle och utveckling, 7 kr

Skatteintäkter och generella statsbidrag, 74 kr

Avgifter för till exempel barnomsorg, vård, vatten 
och avlopp, 12 kr

Bidrag, till exempel statsbidrag och EU-bidrag, 5 kr

Försäljning av varor och tjänster, 3 kr

Övriga intäkter, 6 kr

VAR KoMMER KoMMuNENS PENGAR IFRÅN?

VAD ANVÄNDER KoMMuNEN PENGARNA TILL?

Kungälvs k
ommuns 

resultat 
2021 blev 

450 Mkr
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Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunen i korthet 2021 2020 2019 2018 2017

Antal invånare  48 271      47 050      46 336      45 086      44 110     

Medelålder, år  *  41,6      41,5      41,6      41,6     

Befolkningsökning, procentuell befolkningstillväxt på tre år  7,1      6,7      7,0      5,5      4,2     

Medianinkomst, kronor  *  342 302      334 472      325 351      322 692     

Skattesats, %  32,92      32,92      32,92      32,92      32,92     

Andel högskoleutbildade, andel (%) av personer  
mellan 25-64 år

 *  26,1      25,4      24,8      24,2     

Ohälsotal, antal frånvarodagar som ersätts från sjukförsäk-
ringen under 12 månader

 *  25,1      25,2      26,7      28,4     

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, %  *  4,8      3,3      3,1      2,8     

Förvärvsfrekvens, andel (%) invånare mellan 20-64 år  *  84,8      85,9      86,7      86,6     

Nyföretagande, antalet nya företag per 1 000 invånare  *  12,4      11,8      10,5      10,2     

Andel bidragsförsörjda, %  *  11,2      10,2      10,7      10,8     

*Siffror ännu ej publicerade.

Här visas mått och tal för kommunens geografiska område som helhet.  

Därefter följer en ekonomisk översikt för kommunen och koncernen.

Ekonomi i kommun och koncern 2021 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 3 600 3 558 3 539 3 586 3 656

Antal årsarbetare, koncernen 3 869 3 810 3 797 3 838 3 889

Verksamhetens bruttokostnad, Mkr 3 428 3 323 3 096 3 140 2 984

Verksamhetens nettokostnad, Mkr 2 550 2 662 2 386 2 435 2 341

Nettokostnad per invånare, kr 52 966 56 574 51 493 54 008 53 072

Balansomslutning kommunen, Mkr 6 384 6 012 5 793 5 844 5 104

Balansomslutning koncernen, Mkr 8 292 7 778 7 492 7 469 6 659

Nettoinvesteringar kommunen, Mkr 171 136 272 583 736

Nettoinvesteringar, koncernen 372 327 479 755 1 015

Låneskuld kommunen, Mkr 1 720 1 945 2 000 2 190 1 660

Långfristiga skulder koncernen, Mkr 3 327 3 480 3 350 3 590 2 725

Soliditet kommunen, % 23,5 17,4 15,4 9,3 9,1

Soliditet koncernen, % 27,3 22,4 20,6 15,6 15,7

Årets resultat kommunen, Mkr 450,0 158,8 238,6 76,0 58,0

Årets resultat koncernen, Mkr 510,9 199,6 271,1 117,3 89,3

Tabellen syftar till att ge en bild över de grundläggande 

förutsättningar som kommunens organisation har för sin 

verksamhet. Källa: ekonomifakta.se

Balansomslutningen visar tillgångarna i relation till det egna 

kapitalet och skulderna. Soliditeten visar den långsiktiga be-

talningsförmågan och erhålls genom att det egna kapitalet 

divideras med de totala tillgångarna.

Här visas kommunens och koncernens ekonomiska utveck-

ling. Först verksamhetens totala kostnader, brutto och netto. 

Därefter nettokostnaden per kommuninvånare. 
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Politisk organisation

Siffrorna anger antal ledamöter och ersättare.
Kommunfullmäktige 59 ledamöter + 32 ersättare

Kommunstyrelsen 15+5

Kommunala bolag

Folkhälsoråd Pensionärsråd Idrottsråd KulturrådUngdomsråd Rådet för funktions- 
hinderfrågor

9

9

Demokratiberedning

Beredningen för  
bildning och lärande

Ekonomiberedning

Tillfälliga beredningar

Beredningen för 
samhälle och utveckling

Kultur- och 
fritidsberedning

Beredningen för 
trygghet och stöd

9

Utskottet för 
bildning och lärande

Utskottet för 
trygghet och stöd

AB KONGAHÄLLA

Utskottet för samhälle 
och utveckling

9

9

9

9

9

9

Valnämnd Överförmyndarnämnd

Kommunrevision Miljö- och byggnadsnämnd

Arvodesnämnd Social myndighetsnämnd

Krisledningsnämnd

6 6 5

7+7 3+3 

6 5+5

3 5+3

6+3

Rollsbo
Västerhöjd
Tomt 1 AB

Rollsbo
Västerhöjd
Tomt 4 AB

Rollsbo
Västerhöjd
Tomt 5 AB

Rollsbo
Västerhöjd
Tomt 8 AB

Rollsbo
Västerhöjd

Tomt 12A AB

Rollsbo
Västerhöjd

Tomt 12B AB

Solbräcke 
Kullen AB

Bohusläns Förvaltnings AB

Bohusläns kommunala 
exploaterings AB

Bagahus (vilande)Kungälv Energi AB

Kungälv Närenergi AB

Kommunalförbund Stiftelser
Bohus Räddningstjänstförbund (60%) Stiftelsen Kungälvsbostäder
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Den kommunala koncernen

BoHuS RÄDDNINGSTjÄNSTFÖRBuND

Bohus Räddningstjänstförbund bildades 2013 och är ett kom- 

munalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och 

Kungälvs kommuner. Ale kommuns andel av förbundet upp-

går till 40 procent och Kungälvs kommuns andel till 60 procent.

Pandemin har påverkat förbundet och dess arbetsuppgifter 

under året och ledorden har varit flexibilitet och uthållighet. 

Tillsammans har ledning och medarbetare planerat arbete 

och beredskap vilket resulterat i att förbundet under hela 

året, utan inskränkningar, har genomfört sitt uppdrag till med-

borgarna att kunna utföra räddningsinsatser då olycka inträffar.

Det skadeavhjälpande arbetet har under året fortsatt att 

utvecklas för att möta samhällets risker och krav. Antal rädd-

ningsinsatser för 2021 uppgår till 850, jämfört med 894 under 

2020. Förbundet har varit förskonade från större händelser 

och händelser utdragna i tid. Förbundet har i övrigt varit för-

skonade från större händelser och händelser utdragna i tid. 

Förbundet har dock, enligt avtal inom Göteborgsregionen 

avseende ”Gränslös räddningstjänst”, varit våra grannkom-

muner till hjälp vid flertal tillfällen, däribland vid explosionen 

i Annedal, Göteborg. Därtill har förbundet även bistått natio-

nellt, framför allt vid skogsbranden i Mönsterås. 

Förbundets arbete som remissinstans i ärenden som be-

rör Plan- och bygglagen visar på en tydlig uppgång, antalet 

ärenden har ökat jämfört med föregående år. I Kungälvs 

kommun har flera större projekt startats upp under året, däri-

bland att riva Klocktornet för att bygga flerbostadshus med 

verksamhetslokaler i botten. 

Förbundet har även arbetat med utbildningar för medlems-

kommunerna och på grund av pandemin anpassat en del 

av sitt utbildningsmaterial för att kunna hålla digitala utbild-

ningar. Det har kommit en ändring i lag och förordning om 

brandfarliga och explosiva varor vilken medför flera föränd-

ringar för utlämning av tillstånd. Förbundets arbete med till-

stånden blir därmed mer omfattande. Förbundet har även 

börjat implementera ett nytt arbetssätt för utredning av olyckor 

som innebär man ska kunna inhämta kunskaper och erfa-

renheter från ”vardags-/vanliga olyckor” i syfte att identifiera 

utvecklingsmöjligheter.

KuNGÄLVSBoSTÄDER

Kungälvsbostäder bildades 1949 av Kungälvs kommun som 

en stiftelse och är idag den största hyresvärden i Kungälv 

med strax över 2 800 lägenheter och kommersiella lokaler 

i ett varierat bostadsbestånd. Som kommunens största all-

männyttiga aktör är det en självklarhet för företaget att vara 

engagerad i samhällsutvecklingen i Kungälv samt att bidra till 

kommunfullmäktiges strategiska mål för 2021.

Trots Coronavirusets fortsatta spridning periodvis under 

2021 har Kungälvsbostäders verksamhet i stor utsträckning 

kunnat bedrivas normalt. Vi har hittat nya former för hyres-

gästdialogerna, vilket bland annat inneburit att vi inför stamre-

noveringen på Ivar Claessons gata 13-17, Floragatan 7-13 och 

Trollhättevägen 9-15 har genomfört flera informationsmöten 

men med färre hyresgäster åt gången. Vi har även spelat in film 

med beskrivning av renoveringsprocessen som hyresgäster 

som ej önskat vara fysiskt närvarande i efterhand har kunnat 

ta del av. Kungälvsbostäder har erbjudit hyresreduktion till 

lokalhyresgäster som berättigats statliga bidrag. Vidare har 

Kungälvsbostäder hållit stöd för nedsättning av arbetsgivar-

avgifter. Under större delen av året har enbart akuta åtgärder 

gällande inre underhåll av entreprenörer utförts vilket inne-

burit en viss påverkan men ej väsentlig på löpande inre under- 

håll. Sammantaget har spridningen av coronaviruset inte på-

verkat Kungälvsbostäders resultat och ställning väsentligt.

Kungälvsbostäder är med i Allmännyttans klimatinitiativ 

vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är 

att Sveriges allmännyttiga bostadsbolag skall vara fossilfria 

senast år 2030 och att energianvändningen skall minska med 

30 procent under perioden 2007 och 2030. Under 2021 fort-

satte Kungälvsbostäder satsningen att investera i styr-, regler- 

och övervakningssystem. Kungälvsbostäder övergick till miljö- 

vänligt drivmedel för den egna fordonsparken.

Under året färdighetställdes första och andra etappen av 

projektet stamrenovering i Fontin. Totalt har 42 av 81 lägen-

heter i projektet renoverats klart.

Övriga större underhållsåtgärder som färdigställdes under 

året var PLU (planerat lägenhetsunderhåll) på Illergatan, lokal- 

anpassningar, dränering Ivar Claessons gata 11 och utvändig 

målning på Rådmansgatan. Större underhållsprojekt som på-

börjats men ännu ej avslutats var takbyte på Kongahällaga-

tan, styr- och övervakning på flera olika adresser i beståndet 

och dränering på Kristinedalsgatan/Ytterbyvägen.

Under 2021 har nya entreprenörer för snöröjning upphand- 

lats. I samband med upphandlingen har högre krav på kvalité 

ställts i syfte att öka nöjdheten hos Kungälvsbostäders hyres- 

gäster. Efter flera års arbete med kartläggningsbehov och 

upphandling har ny leverantör för IT-driften implementerats. 

I samband med övertaget har IT-strukturen byggts om och 

informationssäkerhetskartläggning genomförts. Syftet är att 

skapa en bättre arbetsmiljö och att öka Kungälvsbostäders 

IT- och informationssäkerhet.

Kungälvsbostäder har tagit över hela förvaltningen i egen 

regi av fastigheten Notarieängen 3. Tidigare har fastigheten 

varit uthyrd till en Kooperativ hyresrättsförening som ansva-

rat för uthyrningen och det inre underhållet. I samband med 

övertagandet har insatser till kooperativets medlemmar åter-

betalats.
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BoKAB

Bokab bidrar till kommunens långsiktiga strategiska mål ge-

nom att bedriva markexploatering och markförvaltning samt 

verka som utvecklingsbolag. medlen är att förvärva, förvalta/

förädla, uppföra och avyttra fastigheter. Företaget ska också 

hantera all villatomtförsäljning och ansvara för villatomtkön. 

Visionen bygger på att bolaget ska vara det bästa alternati-

vet vid etablering av företag och bostäder inom göteborgs-

regionen.

Bokab fortsätter målmedvetet att arbeta vidare för att kunna 

erbjuda verksamheter och privatpersoner nya områden att 

kunna utvecklas på med lokaler, villatomter och flerbostadshus. 

Markanskaffning och markförädling är en grannlaga upp-

gift för Bokab och vi balanserar ständigt mellan efterfrågan 

– utveckling – miljö och allmänna intressen. 

Med en ny av- och påfart till E6 är en utökning av Arntorps 

verksamhetsområde norrut till vägen mellan Kareby och 

Marstrandsvägen det mest intressanta i vår portfölj för när-

varande och vi väntar på Trafikverkets beslut om var motet 

ska ligga. Både ur miljö och närhet till bostäder vilket elimine-

rar pendlingsbehovet, är området högintressant och skulle 

kunna erbjuda mark med verksamheter för kanske 750 nya 

arbetstillfällen till kommunen. 

Vi arbetar delvis med s.k. byggherredrivna detaljplaner, 

vilket ger en väsentlig avlastning till kommunens stadsbygg-

nad, och vilka bekostas till fullo av byggherrarna. Ansvaret 

för att ta fram utredningar och underlag för beslut av såväl 

kommun som länsstyrelse vilar i dessa fall på byggherren 

som måste skaffa ett förstklassigt material för beslut. 

Som helägt kommunalt dotterbolag stannar eventuellt 

överskott i kommunen och kommer medborgarna till del till 

exempel. i form av bättre infrastruktur som vatten – och av-

lopp, vägar och cykelbanor. 

Åseberget, strategiskt beläget mellan Kongahälla Center 

och Rollsbo med planerade Arena Center är avsett att bli en 

helt ny stadsdel i Kungälv med upp till 2000 bostäder. I vår 

optimism hoppas vi på att de första husen kan ta sin form där 

om ca 5-6 år. 

Kommunens villatomtkö växer hela tiden och är nu uppe 

i 1200 familjer och det är stort tryck på att få fram mer mark 

och tomter för eget byggande. Bokab arbetar tillsammans 

med stadsbyggnad på flera intressanta områden för ända-

målet. 

KuNGÄLV ENERGI

Kungälv energis vision är att aktivt bidra till samhällets håll-

bara utveckling och öka kundernas livskvalitet i vardagen. 

Bolaget kommer att fortsätta engagera sig i att skaffa förut-

sättningar för ett fossilfritt Kungälv. Verksamheten är orga-

niserad i affärsområdena Elnät, Värme, Stadsnät och Entre-

prenad samt stödfunktionerna administration och marknad. 

I dotterbolaget, Kungälv Närenergi AB, bedrivs elhandel samt 

produktion av energi i bolagets vindkraftverk.

Coronapandemin har även 2021 haft stor påverkan på bo-

laget och hela samhället. Trots detta har vi lyckats ha en hög 

aktivitet och utfört många projekt. 

Bolaget har haft ett bra samarbete med övriga delar av kom-

munkoncernen, kommunfullmäktige har också beslutat skapa 

ett koncernbolag, AB Kongahälla, för att samordna verksam-

heten i kommunens bolag.

Under året har bolaget fortsatt arbetet kring säkerhets-

skydd och IT-säkerhet. Styrelsen och företagsledningen har 

ökat arbetet med riskanalyser för bolaget verksamhet.

Styrelsen har fastställt en affärsplan som innebär att bolaget 

kommer att satsa ännu mer på solceller och elbilsladdning.

Våra återkommande kundundersökningar visar att vi har 

stort förtroende hos våra kunder.

Personalstyrkan ökar i takt med att bolaget växer och upp-

går till drygt 90 personer. Bolaget har startat en satsning för 

personalen där vi fokuserar på hälsa. Planeringen för vårt 

aktivitetsbaserade kontor pågår för fullt.

Stadsnätet är en viktig del av samhällets infrastruktur. Un-

der året har stora satsningar gjorts på att få nätet driftsäkert 

och väldokumenterat. En ny spännande tjänst i stadsnätet är 

den så kallade ”Omsorgsportalen”.

Projektet för utökad värmeproduktion i Munkegärde när-

mar sig genomförande, Kommunfullmäktige beslutade 2021-

04-15 att ge styrelsen för Kungälv Energi mandat att besluta 

om föreslagen utbyggnad av värmeproduktion.

Värmeproduktionen i Stålkullen stängdes ner under året 

och områdesnätet är nu anslutet Kungälvs centrala nät. Sty-

relsen har även fattat beslut om att, utöver elnät och stadsnät, 

även bygga ut fjärrvärme i industriområdet Rollsbo Västerhöjd.

I februari månad hade bolaget högsta värdet någonsin av-

seende inmatad el-effekt.

Bolaget har stort fokus på regleringen av elnätsintäkterna. 

Regleringen styr våra möjligheter att underhålla elnätet fram-

över.

Bolaget kommer att fortsätta att investera i elnätet för att 

trygga elleveranserna. Planeringen av en ny mottagningssta-

tion för el 130/20 kV fortsätter.

I slutet av året gjorde flera samverkande faktorer att el-

priset steg till rekordnivåer. Priserna gjorde att regeringen 

beslutat att tillfälligt lämna bidrag till privatpersoner med hög 

elförbrukning.

Intresset för att bygga solcellsanläggningar har varit fort-

satt stort bland våra kunder.

I takt med att verksamheten växer försöker vi förbättra 

våra arbetsprocesser. Vi arbetar efter en projektmodell som 

vi hela tiden försöker förbättra. Vi har under året genomfört 

flera lyckade projekt med gemensam projektledare för våra 

olika verksamheter.

SoLTAK AB

Soltak AB är ett samarbete mellan kommunerna Kungälv, 

Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn. Syftet med bolaget är att 

utföra stöd- och servicetjänster mer ekonomiskt än om varje 

ägarkommun gör det var för sig. Genom ett gemensamt bo-

lag för IT, löne- och ekonomiadministration ges den stora 

kommunens möjligheter samtidigt som den lilla kommunens 

identitet behålls. Bolaget ingår inte i den sammanställda redo- 

visningen.
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KoNCERNEN
Kungälvs kommun äger AB Kongahälla som i sin tur äger kon-

cernen Kungälv Energi AB, Bohusläns Kommunala Exploate-

rings AB (Bokab) med dotterbolag samt det vilande bolaget 

Bagahus AB. Utöver detta äger kommunen det allmännyttiga 

bostadsföretaget Stiftelsen Kungälvsbostäder. I koncernen 

Kungälvs kommun ingår även Bohus räddningstjänstförbund 

som ägs gemensamt med Ale kommun. Kungälvs andel i 

räddningstjänstförbundet uppgår 2021 till 60 procent.

Årets resultat 
Årets resultat för koncernen visar på ett överskott på 510,9 

Mkr att jämföra med föregående års resultat på 199,5 Mkr. 

Kungälvs kommun bidrar med ett överskott på 450,0 Mkr. 

Resultatet förstärks ytterligare av positiva resultat för alla övriga 

enheter i koncernen med undantag för mindre underskott i 

Kungälv Närenergi och Bokabs dotterbolag. Det egna kapi-

talet i koncernen Kungälvs kommun omfattar även obeskat-

tade reserver i bolagen med avdrag för uppskjuten skatt.  

Finansnetto 
Koncernens finansnetto är -14,8 Mkr. Finansnettot är summan 

av finansiella intäkter och kostnader. Ränteintäkterna utgörs 

av ränta på tillgångar i bank och placeringar, utdelning på 

aktier och andelar samt överskottsmedel från kommunens 

pensionsförsäkring. Utöver ränta på pensionsskulden består 

de finansiella kostnaderna främst av ränta på kommunens 

och Kungälvsbostäders lån. 

Tillgångar och investeringar
Koncernens tillgångar ökade med 513,8 Mkr under 2021. 

Bruttoinvesteringar under året uppgår till 445,4 Mkr. Utfallet 

är drygt 77 Mkr högre än föregående år och beror till största 

delen på en ökad investeringsvolym hos kommunen samt 

Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (Bokab)

Mkr  2021 2020 2019

Resultat före bokslutsdispositioner 15,0 0,1 -1,8 
och skatt  

Bokslutsdispositioner  -3,9 0,0 1,9

Skatt  -2,3 0,0 -0,1

Årets resultat  8,9 0,1 0,0

Antal anställda  4 4 4

Omsättning  68,7 13,6 17,7

Soliditet, %  21,6 22,6 23,3

Kungälv Energi AB

Mkr  2021 2020 2019

Resultat före bokslutsdispositioner 43,8 30,3 31,2 
och skatt 

Bokslutsdispositioner  -30,9 -20,2 -15,0

Skatt  -2,9 -2,2 -3,4

Årets resultat  10,0 7,9 12,8

Antal anställda  90,0 82,0 81,0

Omsättning  329,4 300,2 299,4

Soliditet, %  30,8 30,3 30,9

Bohus räddningstjänstförbund (BoRF)

Mkr  2021 2020 2019

Resultat före bokslutsdispositioner 4,2 6,1 0,8 
och skatt  

Bokslutsdispositioner  0,0 0,0 0,0

Skatt  0,0 0,0 0,0

Årets resultat  4,2 6,1 0,8

Antal anställda  139,0 130,0 140,0

Omsättning  87,1 82,6 80,4

Soliditet, %  33,1 24,8 26,7

Stiftelsen Kungälvsbostäder

Mkr  2021 2020 2019

Resultat före bokslutsdispositioner 23,8 21,5 17,4 
och skatt 

Bokslutsdispositioner  0,8 2,9 2,1

Skatt  -5,2 -0,9 -10,4

Årets resultat  19,4 23,5 9,1

Antal anställda  36,0 36,0 33,0

Omsättning  231,3 231,6 220,8

Soliditet, %  34,7 34,0 32,1

Kungälvsbostäder. Kortfristiga fordringar har ökat med 267 Mkr. 

Både kundfordringar och förutbetalda kostnader och upp-

lupna intäkter har ökat samtidigt som upplupna skatteintäkter 

hos kommunen ökat. 

Skulder 
Koncernens långfristiga skulder har minskat med 153,0 Mkr, 

främst beroende på att kommunen har amorterat på sin lå-

neskuld, men också på att den långfristiga delen av Kung-

älvsbostäders låneskuld minskat. Som en följd av att den 

långfristiga delen av låneskulden har minskat har de kort-

fristiga skulderna ökat. Även övriga kortfristiga skulder som 

till exempel leverantörsskulder har ökat något. Totalt ökar de 

kortfristiga skulder mellan åren med 98,8 Mkr. 

Soliditet 
Koncernens soliditet har ökat till 27,3 procent 2021. Det är 

närmare fem procentenheter högre än 2020 då soliditeten 

var 22,4 procent. Kommunens goda resultat innevarande år 

är en starkt bidragande förklaring till förbättringen. Att solidi-

teten ändå är något låg är en följd av att kommunen 2006 

ändrade princip avseende sina pensionsåtagande och se-

dan dess redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen, 

enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Samtidigt är 

kommunens låneskuld fortsatt hög som en konsekvens av 

flera års hög investeringsvolym samtidigt som de ekonomis-

ka resultaten var låga.

Borgensförbindelser
Koncernens förbindelser motsvaras av kommunens åtagan-

de med undantag för Kungälvs kommuns borgen för Stiftel-

sen Kungälvsbostäders upplåning samt kommunens pen-

sionsåtagande gentemot Kungälv Energi.
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Resultaträkning

Kassaflödesanalys

Mkr  2021  2020
 Not Koncern Kommun Koncern  Kommun

Verksamhetens intäkter 1 1 676,6 1 058,7 1 315,5 843,6

Verksamhetens kostnader 2 -3 847,8 -3 428,0 -3 611,0 -3 323,2

Avskrivningar  -291,6 -180,2 -290,7 -182,2

Verksamhetens nettokostnader  -2 462,9 -2 549,5 -2 586,2 -2 661,8

Skatteintäkter  2 522,6 2 522,6 2 378,0 2 378,0

Generella statsbidrag och utjämning  466,0 466,0 461,0 461,0

Verksamhetens resultat  525,7 439,1 252,8 177,2

Finansiella intäkter 3 31,3 48,5 10,8 33,10

Finansiella kostnader 4 -46,1 -37,6 -63,9 -51,4

Resultat efter finansiella poster  510,9 450,0 199,6 158,8

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESuLTAT  510,9 450,0 199,6 158,8

Mkr  2021  2020
 Not Koncern Kommun Koncern  Kommun

Den löpande verksamheten
Årets resultat  10 510,9 450,0 199,6 158,8

Justering för avskrivningar  291,6 180,2 290,7 182,2

Justering för avsättning pensioner och övriga avsättningar   61,0 49,4 34,8 25,0

Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur  -18,4 -18,4 2,7 2,7

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster   2,6 0,0 0,0 0,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 847,7 661,2 527,8 368,7
Förändring förråd och exploateringsområden  12,2 39,2 62,7 73,9
Förändring kortfristiga fordringar 9 -266,8 -145,4 -25,4 -57,9
Förändring kortfristiga skulder   98,8 12,3 -50,6 75,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten  691,9 567,3 514,5 460,0

Investeringsverksamheten   
Ökning/minskning värdepapper 8 -0,4 -84,9 -2,6 -2,8

Investeringar i immateriella och materiella  5,6,7 -445,4 -243,9 -368,2 -177,4 
anläggningstillgångar

Försäljning av immateriella och materiella 5,6,7 3,6 2,1 2,9 1,8 
anläggningstillgångar

Investering i kommunkoncernföretag  -31,0 -31,0 0,0 0,0

Försäljning av kommunkoncernföretag  31,0 31,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -442,2 -326,7 -366,9 -178,4

Finansieringsverksamheten   

Nyupptagna lån 11 85,0 85,0 165,0 165,0

Amortering av långfristiga skulder 11 -225,0 -225,0 -237,0 -218,0

Nyupptagna lån finansiell leasing  8,2 8,2 0,0 0,0

Amortering av skulder för finansiell leasing  -1,6 -1,6 0,0 0,0

Förändring kortfristig del 11 -19,0 0,0 152,0 0,0

Förändring övriga långfristiga skulder 11 -0,6 -0,5 39,9 41,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -153,0 -133,9 119,9 -11,8

utbetalning av bidrag till infrastruktur  -6,4 -6,4 -28,1 -28,1

Årets kassaflöde  90,3 100,3 239,4 241,7

Likvida medel vid årets början  455,1 367,1 215,8 125,5

Likvida medel vid årets slut  545,4 467,3 455,1 367,1
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Mkr  2021  2020
 Not Koncern Kommun Koncern  Kommun

Verksamhetens intäkter 1 1 676,6 1 058,7 1 315,5 843,6

Verksamhetens kostnader 2 -3 847,8 -3 428,0 -3 611,0 -3 323,2

Avskrivningar  -291,6 -180,2 -290,7 -182,2

Verksamhetens nettokostnader  -2 462,9 -2 549,5 -2 586,2 -2 661,8

Skatteintäkter  2 522,6 2 522,6 2 378,0 2 378,0

Generella statsbidrag och utjämning  466,0 466,0 461,0 461,0

Verksamhetens resultat  525,7 439,1 252,8 177,2

Finansiella intäkter 3 31,3 48,5 10,8 33,10

Finansiella kostnader 4 -46,1 -37,6 -63,9 -51,4

Resultat efter finansiella poster  510,9 450,0 199,6 158,8

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESuLTAT  510,9 450,0 199,6 158,8

Balansräkning
Mkr  2021-12-31 2020-12-31
 Not Koncern Kommun Koncern Kommun

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 5 7,6 7,6 7,3 7,3

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 6 471,0 4 286,4 6 319,0 4 224,7

Maskiner och inventarier 7 165,6 107,2 167,7 107,6

Summa materiella anläggningstillgångar  6 636,6 4 393,6 6 486,8 4 332,3

Finansiella anläggningstillgångar 8 62,7 711,3 62,3 626,4

Summa anläggningstillgångar  6 706,9 5 112,4 6 556,3 4 966,0

Bidrag till infrastruktur  289,3 289,3 270,8 270,8

omsättningstillgångar   

Förråd och exploateringsområden  111,6 17,7 123,8 56,9

Kortfristiga fordringar 9 638,3 497,0 371,5 351,6

Kassa och bank  545,4 467,3 455,1 367,1

Summa omsättningstillgångar  1 295,3 982,0 950,5 775,6

SuMMA TILLGÅNGAR  8 291,5 6 383,7 7 777,6 6 012,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR oCH SKuLDER  

Eget kapital 10 

Årets resultat  510,9 450,0 99,6 58,8

Resultatutjämningsreserv  100,0 100,0 100,0 100,0

Övrigt eget kapital  1 648,6 949,0 1 546,4 890,1

Avsättningar   

Avsättning till pensioner och löneskatt  1 032,9 972,3 1 008,9 952,2

Avsättning deponi  0,0 0,0 1,1 1,1

Avsättning bidrag till infrastruktur  183,5 183,5 159,5 159,5

Avsättning uppskjuten skatt  114,8  107,1 

Summa avsättningar  1 331,3 1 155,8 1 276,7 1 112,8

Skulder   

Långfristiga skulder 11 3 326,9 2 867,3 3 479,9 3 001,2

Kortfristiga skulder  1 373,9 861,7 1 275,1 849,4

Summa skulder  4 700,8 3 728,9 4 754,9 3 850,6

SuMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR oCH SKuLDER  8 291,5 6 383,7 7 777,6 6 012,4

Ställda säkerheter 12 158,5  83,4  
Borgens- och ansvarsförbindelser 13 95,6 687,6 96,3 685,9
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1. Verksamhetens intäkter
Mkr 2021 2020

Hyresintäkter 225,6 221,9
Intäkter el 408,6 312,9
Taxor och avgifter 468,2 404,7
Bidrag 209,1 208,2
Övriga intäkter 365,1 167,7

Summa 1 676,6 1 315,5

2. Verksamhetens kostnader
Mkr 2021 2020

Personalkostnader  2 144,2 2 081,1
Entreprenader och köp av verksamhet 1 115,9 1 031,6
Material 180,7 166,1
Övriga kostnader 389,9 324,8
Årets skatt 17,1 7,5

Summa 3 847,8 3 611,0

3. Finansiella intäkter
Mkr 2021 2020

Ränteintäkter 1,0 1,9
Utdelning på aktier och andelar i andra företag 2,9 4,2
Överskott pensionsförsäkring 27,4 4,7

Summa 31,3 10,8

4. Finansiella kostnader
Mkr 2021 2020

Ränta, långfristig upplåning 30,5 38,4
Ränta, kortfristig upplåning 0,1 0,1
Ränta pensionsskuld 16,3 27,0
Räntor övriga -0,9 -1,5

Summa 46,1 63,9

5. Immateriella tillgångar
Mkr 2021 2020

Ingående balans 7,3 17,3

Avskrivningar -3,7 -6,9
Nettoinvesteringar 4,2 -3,1
Utrangeringer -0,1 
Försäljningar 0,0 0,0

Summa 7,6 7,3

6. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Mkr 2021 2020

Ingående balans 6 319,0 6 230,2 
Avskrivningar -248,6 -249,0
Nedskrivningar -1,5 -1,5
Nettoinvesteringar 405,1 341,4
Utrangeringar -1,3 -2,2
Försäljningar -1,8 0,0

Summa 6 471,0 6 319,0

Därav finansiell leasing 10,1 10,1  

7. Maskiner och inventarier
Mkr 2021 2020

Ingående balans 167,7 171,6

Avskrivningar -37,8 -33,0
Nedskrivningar 0,0 -0,3
Nettoinvesteringar 36,1 30,0
Utrangeringar 0,0 0,0
Försäljningar -0,4 -0,7

Summa 165,6 167,7

Därav finansiell leasing 6,6 0,0  

8. Finansiella anläggningstillgångar
Mkr 2021 2020

Aktier 2,9 2,9
Kommuninvest ekonomisk förening 33,9 33,9
Andelar, insatser, bostadsrätter 21,0  21,0
Övriga långfristiga fordringar 4,9 4,5

Summa 62,7 62,3

9. Kortfristiga fordringar
Mkr 2021 2020

Kundfordringar 172,2 128,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 135,4 103,8
Fordran Skatteverket 43,7 25,4
Övriga kortfristiga fordringar 287,0 113,6

Summa 638,3 371,5

10. Eget kapital
Mkr 2021 2020

Ingående eget kapital 1 646,0 1 546,3
Justering eget kapital, ej resultatpåverkande  2,6 0,0
Resultatutjämningsreserv 100,0  100,0
Årets resultat 510,9 99,6

Summa 2 259,5 1 746,0

11. Långfristiga skulder
Mkr 2021 2020

Skulder till banker och kreditinstitut 2 749,0 2 908,0
Långfristig leasingskuld 16,7 10,1
Investeringsbidrag  65,4 57,6
Anslutningsavgifter 259,1 222,6
Gatukostnadsersättning 200,1 245,1
Tillkommande exploateringskostnader 36,3 36,5
Övriga långfristiga skulder 0,2 0,0

Summa 3 326,9 3 469,8

12. Ställda säkerheter
Mkr 2021 2020

Fastighetsinteckningar Stiftelsen Kungälvsbostäder 145,0 79,5
Eventualförpliktelse, Kungälv Energi 13,5 3,8

Summa 158,5 83,4

13. Borgens- och ansvarsförbindelser
Mkr 2021 2020

Borgensförbindelser  
Kommunen 631,5 632,0
Avgår: borgen för Stiftelsen Kungälvsbostäder -537,0 -537,0

Summa 94,5 95,0

Ansvarsförbindelser  
Kommunen 56,1 53,9
Avgår: ansvarsförbindelse för Kungälv Energi AB -55,0 -52,6

Summa 1,1 1,3

Noter
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning

Kungälvs kommuns verksamhet och utveckling påverkas 

av ett antal omvärldsfaktorer som till exempel konjunkturut-

veckling, arbetsmarknadsutveckling, befolkningsutveckling 

och bostadsbyggande. Här ges upplysningar samt analyser 

av förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommu-

nens och kommunkoncernens utveckling.

Under det att årsredovisningen skrivs går världen från en 

kris till en annan. Hur utvecklingen i Ukraina kommer att på-

verka oss framåt är svårt att säga. Kommunen följer utveck-

lingen noggrant och har en beredskap för att förändra sin 

planering och styra om verksamheten.

2021 redovisar kommunen ett positivt resultat på 450,0 Mkr 

att jämföra med budgeterade 68,3 Mkr. Det positiva resul-

tatet beror på flera olika delar. Exploateringsverksamheten 

har en positiv utveckling, liksom skatter och statsbidrag och 

finansnettot. Sektorer och Stab har hållit sina budgetar och 

kommunen har fortsatt kompenserats för de ökade kostna-

derna avseende pandemin.

I resultatet ingår 217,2 Mkr från exploateringsverksamhe-

ten och 7,2 Mkr i reavinster som är intäkter av engångskarak-

tär. Budgeten för avräkning av exploateringsverksamheten 

uppgick till 50,0 Mkr och är beslutad i kommunfullmäktige 

inom ramen för Rambudget 2021-2024. Det finns en försik-

tighet i budgeteringen då kommunfullmäktige dels inte vill 

göra sig beroende av engångsintäkter i budgeten samt att 

det finns svårigheter att rent tidsmässigt styra när intäkter 

faller ut. 

Skatter och generella statsbidrag visar ett positivt utfall på 

88,7 Mkr jämfört med budget. Budget 2021 utgår ifrån SKR:s 

(Sveriges kommuner och regioner) prognoser från februari 

2020 - eller scenarios som SKR valde att kalla dem under 

en period eftersom osäkerheterna var så stora. De var då 

präglade av att världen och Sverige var på väg in i en pande-

mi och utvecklingen för skatteunderlaget var negativt. Åter-

hämtningen av konjunkturen har gått snabbare än vad man 

förutspådde och under hela 2021 har konjunkturen återhäm-

tat sig, vilket påverkat skatteintäkterna positivt.

Utfallet för verksamheterna inom sektorerna inklusive 

övergripande kostnader är +81,8 Mkr jämfört med budget. 

Samtliga sektorer har en positiv budgetavvikelse. Pandemin 

har även under 2021 haft påverkan på ekonomin och verk-

samheten. Volymerna (antal barn, elever och utförda timmar 

inom hemtjänst) har inte blivit lika stora som budgeterat och 

de resurser som sattes av för ökade kostnader för konjunk-

turläget har inte behövt användas.

Verksamhetens nettokostnader är vid en jämförelse med 

2020 cirka 112 Mkr lägre 2021. Exkluderas resultatet från ex- 

ploateringsverksamheten och reavinster från verksamhetens 

nettokostnader blir verksamhetens nettokostnadsutveckling 

4,2 procent.

Finansnettots positiva avvikelse +44 Mkr beror på ett större 

överskott från pensionsförsäkringen än tidigare år i kombina-

tion med en lägre investeringsnivå och lägre ränteutveckling 

än budgeterat.

* Se förklaring nedan under rubriken Verksamhetens intäkter  
och kostnader.

Årets resultat 2017 2018 2019* 2020 2021

Mkr 58,0 76,0 238,6 158,8 450,0

Resultatutveckling, Mkr

Covid-19 har under 2021 fortsatt ha en påverkan på vår verk-

samhet och ekonomi. Staten har även under 2021 betalat ut 

extra stöd och ersättning till kommunen och verksamheten 

har arbetat under en stor påverkan av pandemin. Kommu-

nen har erhållit 18,2 Mkr till följd av de tillfälliga reglerna för 

sjuklönekostnader som riksdag och regering införde med 

anledning av pandemin samtidigt som en del av de riktade 

statsbidragen för äldreomsorgen har kunnat användas för 

att hantera kostnader med anledning av pandemin. Kostna-

derna har påverkats inom alla verksamheter. Vård- och äldre 

omsorg och hälso- och sjukvård har en fortsatt hög sjukfrån-

varo och en kostnad för bemanning. Kommunen har haft 

kostnader för inköp av personlig skyddsutrustning och andra 

smittskyddsåtgärder även under 2021. De tillfälliga reglerna 

för att stödja näringsliv har gällt även under 2021. Kommu-

nen har haft distans- och fjärrundervisning och fått minskade 

intäkter med anledning av att våra lokaler inte använts på 

samma sätt som tidigare när man inom föreningslivet inte 

kunnat träffas som vanligt samtidigt som färdtjänsten inte an-

vänds på samma sätt som tidigare.

Osäkerheterna i de ekonomiska prognoserna var stora och 

kommunfullmäktige valde därför att för 2021 frångå den lång-

siktiga målsättningen om ett resultat om 4 procent av skatter 

och statsbidrag – målet sattes till 68,3 Mkr vilket motsvarar 

ett resultat på 2,6 procent av skatter och statsbidrag. Utfal-

let blev 450 Mkr. Hälften av resultaten kan alltså hänföras 

till 224 Mkr från exploateringsverksamhet och reavinster och 

var till stora delar inte budgeterade. Exploateringsresultatet 

kommer fortsatt från exploateringsprojekten Kongahälla och 

Nordtag. 
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Kommunen kommer också under de kommande åren kunna 

göra avräkningar från exploateringsverksamheten då ytterli-

gare områden i centrala Kungälv förtätas.

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har varit positiv 

och från ett läge med ett kraftigt tapp i konjunkturen i början 

av 2020 har den vänt uppåt och helt och hållet återhämtat 

sig under 2021. Skatteintäkter och generella statsbidrag har 

därför haft en positiv utveckling jämfört med 2020. 

Kungälvs kommun redovisar sedan 2007, efter beslut i 

kommunfullmäktige, sin pensionsskuld enligt fullfondsmodel- 

len. Detta är ett avsteg från den kommunala redovisningslagen 

och effekterna för resultaträkning redovisas öppet och trans-

parent längre fram i årsredovisningen under avsnittet Finan-

siell analys.

Befolkningsförändring

Kungälvs kommun fortsätter att växa. Vid årsskiftet hade 

kommunen 48 271 invånare, vilket innebär en befolkningsök-

ning med 2,6 procent, vilket är historiskt högt. Även de kom-

mande åren förväntas befolkningsökningen ligga mellan 2,25 

upp emot 2,8 procent. Det får en positiv effekt på skattein-

komsterna, men ökar också behoven inom verksamheterna.

ExPLoATERINGSVERKSAMHET, INVESTERINGAR,  

LIKVIDITET oCH LÅNESKuLD

Investeringarna har under året inte nått upp till budgeterad 

nivå. Det beror bland annat på överklagade myndighetsbe-

slut och upphandlingar och på pandemin. Investeringsnivån 

2021 är något högre än 2020 men betydligt lägre än budge-

terat 2021. Den lägre investeringsnivån och positiva resultatet 

på 450 Mkr ökat likviditeten och vi har finansierat våra inves-

teringar för egna medel. Det har också funnits utrymme för 

amortering av låneskulden. Kommunen har minskat sin låne-

skuld med 225 Mkr. 

Tittar man framåt så förväntas investeringsnivån öka de 

kommande åren både inom skattefinansierad och avgifts-

finansierad verksamhet. Perioden fram till 2026 planeras in-

vesteringar för 1 950 Mkr vilket är en högre investeringsnivå 

än tidigare. 

Åren 2017 och 2018 låg investeringarna också på en hög 

nivå. Eftersom kommunen samtidigt hade låga resultat inne-

bar det ett ökat lånebehov och låneskulden ökade med över 

1 000 Mkr. Förutsättningarna för den kommande perioden är 

bättre. Kommunen har en god likviditet, verksamheterna är i 

balans och har ett fokus på de ekonomiska förutsättningarna 

både inom drift och investering, vilket är viktigt för finansie-

ringen av verksamheten.
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Händelser av väsentlig betydelse

2021 redovisar kommunen ett positivt resultat på 450,0 Mkr att 

jämföra med budgeterade 68,3 Mkr. I resultatet ingår 217,2 Mkr 

från exploateringsverksamheten och 7,2 Mkr i reavinster som 

är intäkter av engångskaraktär. Budgeten för avräkning av ex-

ploateringsverksamheten uppgick till 50,0 Mkr och är beslutad 

i kommunfullmäktige inom ramen för Rambudget 2021-2024. 

Det finns en försiktighet i budgeteringen då kommunfullmäk-

tige dels inte vill göra sig beroende av engångsintäkter i bud-

geten samtidigt som det finns svårigheter att rent tidsmässigt 

styra när intäkter faller ut. Ett exempel i år är en försäljning 

inom Konghällaprojektet som skulle betalats 2020, men där 

exploatören begärde förlängd tid för bygglovsansökan och 

drygt 100 Mkr har i stället intäktsförts 2021.

Covid-19 har under 2021 fortsatt ha en påverkan på vår 

verksamhet och ekonomi. Staten har även under 2021 beta-

lat ut extra stöd och ersättning till kommunen och verksam-

heten har arbetat under en stor påverkan av pandemin. Kom-

munen har erhållit 18,2 Mkr till följd av de tillfälliga reglerna 

för sjuklönekostnader som riksdag och regering införde med 

anledning av pandemin samtidigt som en del av de riktade 

statsbidragen för äldreomsorgen har kunnat användas för att 

hantera kostnader med anledning av pandemin. Kommunen 

har också erhållit 6 Mkr för att motverka negativa konsekven-

ser av pandemin inom förskola och skola – den så kallade 

skolmiljarden.

Skatter och generella statsbidrag visar ett positivt utfall på 

88,7 Mkr jämfört med budget. Budget 2021 utgår ifrån SKR:s 

(Sveriges kommuner och regioner) prognoser från februari 

2020 – eller scenarios som SKR valde att kalla dem under en 

period eftersom osäkerheterna var så stora. De var då präg- 

lade av att världen och Sverige var på väg in i en pandemi 

och utvecklingen för skatteunderlaget var negativt. Åter-

hämtningen av konjunkturen har gått snabbare än vad man 

förutspådde och under hela 2021 har konjunkturen utveck-

lats positivt, liksom skatteintäkterna.

De fristående verksamheterna har under våren inkommit 

med krav om utbetalning av ersättning för de år som kom-

munens verksamhet gått med underskott. Kravet avser tio år 

tillbaka i tiden. En utredning har genomförts i förvaltningen 

som ger de fristående verksamheterna rätt i sitt krav. Bedöm-

ningen är att utbetalningen kan bli maximalt 8,5 Mkr. Kostna-

den är uppbokad i bokslutet. 

Kommunen har via sitt upphandlade pensionsförvalt-

ningsbolag Skandia tillgång till en så kallad överskottsfond. I 

år fick kommunen en utdelning om 27,3 Mkr.

SKR fattade under våren beslut om att ett ändrat livs-

längdsantagande i RIPS ska användas i pensionsskuldsbe-

räkningarna för kommuner och regioner. Förändringen har 

inneburit att kommunens pensionsåtagande/skuld har ökat, 

vilket generat en kostnad på 32,9 Mkr år 2021.
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Styrning och uppföljning av 
den kommunala verksamheten

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om för-

hållanden som är av betydelse för styrning, uppföljning och 

intern kontroll av den kommunala koncernens och kommu-

nens verksamhet. I avsnittet nedan lämnas upplysningar om 

väsentliga aspekter av styrning uppföljning och intern kontroll.

FRÅN DEMoKRATI TILL EFFEKT oCH TILLBAKA 

– VÅR STyRMoDELL

Politisk målstyrning

Politiken initierar och beslutar om förändringar– från kommun-

fullmäktige och vidare i styrkedjan ned till berörda enheter i 

förvaltningen. Besluten formuleras i form av Kommunfullmäk-

tiges strategiska mål och förutsättningar, Kommunstyrelsens 

resultatmål samt förvaltningens sektormål. Förändringsmålen  

blir en del av den omfattande verksamhet som förvaltningen 

genomför och följer upp. 

Det politiska styrsystemet omfattar såväl, ekonomi, verk-

samhet och kvalitet samt skall svara upp mot lagen om god 

ekonomisk hushållning. Styrkedjan visar hur målen från kom-

munfullmäktige och kommunstyrelse genomsyrar verksam-

heten och ytterst brukarmötet. Med hjälp av styrkedjan styrs 

arbetet med politisk beredning, planering, verkställande och 

uppföljningar. Målen formuleras i medborgarperspektivet. Mål- 

styrningen skall inriktas på politiskt beslutade förändringar. 

Det är därför viktigt att fokusera på få mål som ska vara tyd-

liga och mätbara.

MoDELL FÖR VERKSAMHETSSTyRNING – MoVE

Förvaltningens verksamhetsstyrning har sin grund i tillitsba-

serad styrning och utgår från varje enhets, verksamhets och 

sektors grunduppdrag. Grunduppdraget definieras av flera 

faktorer: 

• Verksamhetsidé 

• Styrande dokument (lagar, regler, kommunala styrdokument) 

• Vision, värderingar, mål och uppdrag 

• Målgrupper (dem vi är till för)

Kvaliteten i grunduppdraget beskrivs i form av kvalitetsfaktorer 

i fyra perspektiv; målgrupp, process, medarbetare och eko-

nomi. Kvalitetsfaktorerna följs upp med hjälp av indikatorer 

som visar utvecklingen över tid. Förbättringar i verksamhe-

ten formuleras som fokusområden och genomförs som stra-

tegier och aktiviteter. Uppföljning av enhetens resultat sker 

genom strukturerade dialogmöten med överordnad chef.

PRoCESSER FÖR uPPFÖLjNING AV MÅL, 

BuDGETERING oCH uPPFÖLjNING

Ekonomiberedningen har i uppdrag att arbeta fram en ram-

budget. I ekonomiberedningen är alla partier representerade. 

Rambudgeten är 4-årig och har en utblick på ytterligare 4 år. 

I rambudgeten fastställs de strategiska förutsättningarna och 

kommunfullmäktiges strategiska mål. Kommunstyrelsen ar-

betar fram ett budgetdirektiv som beskriver de mål och upp-

drag som förvaltningen förväntas genomföra för de resurser 

som tilldelas. Rambudgeten och budgetdirektivet presente-

ras under våren. Förvaltningen arbetar fram Förvaltningens 

verksamhetsplan som svar på kommunstyrelsens budgetdi-

rektiv. I den återkopplar förvaltningen hur man kommer att 

arbeta för att nå upp till de politiska målsättningarna inom 

ramen för tilldelad budget under de nästkommande åren. 

Uppföljning sker vid delårs- och årsbokslut.

PRoCESS FÖR INTERN KoNTRoLL

Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige an-

svarig för att det finns en organisation för intern kontroll som 

fungerar inom koncernen. I enlighet med reglemente och till-

lämpningsanvisningar för intern kontroll tas planer fram och 

rapportering genomförs för kommunstyrelsen, myndighets-

nämnder, bolag samt förvaltningens sektorer. I kommunsty-

relsens uppdrag ingår även uppsynsplikt för nämnder och 

bolag. En god intern kontroll bidrar till att ändamålsenlig- 

heten stärks och att verksamheterna, med medborgarens 

bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert. 

Kommunstyrelsen, respektive nämnd samt bolagens sty-

relser är ansvariga för den verksamhet som bedrivs och ang-

er inriktning för den interna kontrollen under verksamhetsår-

et. För att säkerställa kommunallagens krav på intern kontroll 

genomförs riskanalyser av processer och kontrollmoment i 

syfte att identifiera områden som ska granskas under verk-

samhetsåret. Internkontrollplanerna fastställs i december före 

gällande verksamhetsår. Uppföljning och rapportering av ge-

nomförd plan redovisas nästkommande december.

FINANSPoLICy

Kommunkoncernen utsätts för ett flertal finansiella risker. An-

visning och hantering av dessa risker regleras i kommunens 

finanspolicy. Ekonomichefen ansvarar för att följa anvisning-

arna och rapporterar löpande till kommunstyrelsen. Återrap-

portering av den finansiella verksamheten sker i samband 

med tertialrapporterna som vid bokslut.



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Årsredovisning Kungälvs kommun 2021 - Version 1 -  2022-03-16

20 21

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STyRNING AV BoLAG

I december bildades en koncern med ett moderbolag AB 

Kongahälla. De bolag som ingår i koncernen är Kungälv Energi 

AB med Kungälv Närenergi AB, Bokab med dotterbolag samt 

det vilande bolaget Bagahus AB. Dessutom ingår Stiftelsen 

Kungälvsbostäder samt BORF – Bohusläns räddningstjänst-

förbund – i kommunkoncernen.  

I kommunfullmäktiges ägardirektiv till bolagen fastställs att 

bolagen inom ramen för bolagsordningen bland annat skall 

bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål. 

Härutöver stipuleras också att affärsplanen skall innehålla 

bolagets strategier för att möta kommunfullmäktiges strate-

giska mål. 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och 

samordna kommunens angelägenheter samt ha uppsikt 

över nämnder, bolag och kommunalförbund som man är 

medlem i. Uppgiften att utöva sker genom att fullmäktige 

utfärdar kommungemensamma regler, riktlinjer och policys 

samt löpande följer att nämnderna och bolagens verksam-

heter sköts enligt fullmäktiges direktiv. I uppsikten ingår ock-

så att ge råd, anvisningar och förslag samt vid behov initiera 

ärenden hos fullmäktige. 

För att uppnå god styrning och kontroll över bolagens ut-

veckling har kommunstyrelsen bolagsdialoger tre gånger per 

år. Bolagen redovisar sina bokslut i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i april månad.

uPPFÖLjNING AV KoMMuNSTyRELSENS  

RESuLTATMÅL

Kommunfullmäktige beslutar om strategiska mål och förut-

sättningar som Kommunstyrelsens konkretiserar i resultat-

mål. Kommunstyrelsens resultatmål är konkreta och precisa 

och kan därmed behöva ändras över tid. Resultatmål kan 

gälla hela eller delar av förvaltningen och har en tidsaspekt 

på 1–3 år. Förvaltningens verksamheter ska under denna tid 

verka för att resultatmålen uppfylls. 

Målbedömningen görs med utgångspunkt från en sam-

manvägd bedömning av relevanta resultatmått, genomförda 

aktiviteter och andra väsentliga faktorer som bedöms på-

verka resultaten. De femton resultatmålen redovisas i en 

sexgradig skala som gröna, gula eller röda med två steg för 

varje färg. Ett mål med grön flagga betyder att det är uppfyllt, 

medan ett mål med röd flagga inte är uppfyllt. En gul flagga 

betyder att målet är delvis uppfyllt/svårbedömt. 

Här kommer en kort sammanfattning av respektive kom-

munstyrelse-mål:
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Kommunfullmäktiges (KF) 6-gradig bedömning Kommunstyrelsens (KS)  
Strategiska mål Resultatmål

Strategiska förutsättningar

Att ge goda förutsättningar 

för livslångt lärande

En trygg omsorg med 

valmöjligheter genom livet

Att ge möjligheter till en aktiv 

fritid för alla åldrar

Att alla medborgare ska ha 

möjlighet att delta i rikt och 

aktivt kulturliv

Att medborgare och näringsliv  

ska känna ökat förtroende för  

kommunen

En ökad samordning mellan  

infrastruktur och byggnation  

i hela kommunen

Att underlätta för invånare och  

företag i Kungälv som vill  

reducera klimatutsläppen

Att nå Sveriges lägsta arbets- 

löshet med utbildning, arbete 

och sysselsättning för de som 

står längst från arbetsmark- 

naden

1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

2. Kommunens verksamheters kvalité och hus- 

 hållning ska hävda sig väl i jämförelse med 

 landets bästa kommuner

3. Alla barn och elever vistas i en trygg och 

 säker pedagogisk miljö

4. Alla barn i förskoleklass är efter avslutad för- 

 skoleklass väl förberedda att börja grundskolan

5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande 

 och Sveriges lägsta arbetslöshet

7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen 

 och LSS inom lagstadgad tid

8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer 

 med funktionsvariation deltar i ett rikt och 

 varierat kultur- och fritidsliv

8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer 

 med funktionsvariation deltar i ett rikt och 

 varierat kultur- och fritidsliv 

9. Förbättrat näringslivsklimat

10. Kortare handläggningstider med bibehållen  

 rättssäkerhet

11. Planberedskap skall finnas för bostäder, 

 verksamhetsmark och handel

12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag

13. Ökad kollektiv jobbpendling

6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med  

 tidigare år

14. 100% av alla ungdomar inom uppföljnings- 

 ansvaret erbjuds utbildning eller arbete

15. Utanförskapet minskar genom att försörj- 

 ningsstödet villkoras mot individuella  

 kontrakt med krav på arbetsmarknads- 

 främjande insatser

Kommunstyrelsens resultatmål 

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt
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2021 års bedömning

Kungälv ligger på plats 13 i tidningen Focus kommunranking 

”Här är det bäst att leva ”, Resultatet överträffar målvärdet för 

2020 och visar att Kungälv står sig bra i jämförelse med de 

flesta av Sveriges kommuner.

Pågående arbete i förvaltningen med jämförelser av kvali-

tet och kostnader sätter fokus på intentionerna bakom kom-

munstyrelsens mål. Indikatorerna visar att Kungälv har god 

kvalitet i jämförelse med andra kommuner samtidigt som 

kostnadsläge och kostnadsutveckling är på en tillfredsstäl-

lande nivå. Resultaten visar på god balans mellan kvalitet 

och ekonomisk hushållning.

Att ge goda förutsättningar  
för livslångt lärande

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

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med 

lokaler och arbetsmiljö tar vi ett helhetsansvar för varje indi-

vid. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att 

förankra respekten för alla människors lika värde samt att bi-

dra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga 

och utvecklas.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

2021 års bedömning

I förskolans vårdnadshavarenkät anger 97 procent att för-

skolan är en trygg plats för deras barn. Grundskolans elev-

enkätresultat visar att årets siffror ser bättre ut än föregående 

år. Gymnasieskolans enkätresultat visar att det inte har skett 

några större förändringar utan siffrorna är ungefär de samma 

som föregående år. 

Resultatet från trygghetsmätningar i årskurs 5 är bra i jäm-

förelse med andra kommuner, men det finns förbättrings- 

områden framför allt för årskurs 9 och till viss del för gymna-

sieskolan.

Satsningar som kooperativt lärande och ledarskap i klass-

rummet har gett lärare och annan personal metoder och ar-

betssätt som har bidragit till en ökad delaktighet och studiero 

på grundskolorna.

Skolan samarbetar också med andra aktörer i kommunen 

kring trygghet och studiero, till exempel Trygga ungdomsmil-

jöer (TUM) för årskurs 7-9. Ett gemensamt arbete med sektor 

Samhälle och utveckling bedrivs också för att öka likvärdig-

heten för skolornas inne- och utomhusmiljö.

I skolornas trygghetsteam följs elevernas upplevelser av 

trygghet upp flera gånger per läsår. Skolornas egna enkäter 

är ett komplement till enkäter som genomförs regionalt och 

nationellt.

Strategiska förutsättningar

1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Vad innebär det

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 ut-

veckling utifrån kompetens och erfarenhet.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

2021 års bedömning

Året har präglats av covid-19 och såväl personal som chefer 

har tvingat anpassa sig till varierande rekommendationer 

och riktlinjer. Pandemin har drabbat och utmanat verksamhe-

terna på olika sätt. Kommunens medarbetare har visat stort 

engagemang, bjudit till och tagit ansvar. Aktiviteter i syfte att 

göra det attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun har 

genomförts i stort sett enligt plan. 

Tillsammans med fackförbunden har kompetenshöjande 

insatser till anställda identifierats. Utbildningsinsatser är bland 

annat inriktade på fastighet, myndighetsutövning, digitalise-

ring och demens.

Ledarskap och kompentensutveckling för chefer (Chef BAS) 

samt arbetsmiljöutbildning (Sunt arbetsliv) har genomförts.

En ny medarbetarundersökning har tagits fram under året 

och kommer att utvärderas under våren 2022. 

Ansökningarna till utannonserade tjänster ökar något men 

det är svårt att rekrytera medarbetare med rätt utbildning 

och erfarenhet.

Det pågående arbetet med Heltidsresan förväntas leda till 

lägre andel tid utförd av timanställda på sikt men till följd av 

pandemin och ett ökat behov av vikarier vid ordinarie perso-

nals frånvaro syns det ännu inte i statistiken.

Jämfört med 2020 har både den korta och långa sjukfrån-

varon minskat men förvaltningen har fortsatt en högre sjuk-

frånvaro än innan pandemins intåg 2019. Covid-19 påverkar 

fortfarande våra sjuktal men kommunen har även hög sjuk-

frånvaro jämfört med de andra kommunerna i Göteborgsre-

gionen som också påverkas av pandemin.

Andelen chefer med stora personalgrupper har minskat. 

Mer än hälften av kommunens chefer har nu färre än 26 med- 

arbetare.

 

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

Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämför-

bara kommuner avseende verksamhetens kvalitet och hus-

hållning. 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.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
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4. Alla barn i förskoleklass är efter avslutad för-
skoleklass väl förberedda att börja grundskolan
Vad innebär det

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en 

förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfiken-

het 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 för-

utsättningar 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 uppfatt- 

 ningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfatt- 

 ningar.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

2021 års bedömning

Vårdnadshavarenkäten som genomförs årligen av Göteborgs- 

regionen (GR) riktas mot samtliga vårdnadshavare med barn 

i förskola och pedagogisk omsorg inom regionen oavsett 

huvudman. Enligt enkätresultaten är vårdnadshavare i Kung-

älv mer nöjda med sina barns förskola/pedagogiska omsorg 

jämfört med genomsnittet i GR-kommunerna. Andelen posi-

tiva svar i enkäten har dock minskat med några procentan-

delar jämfört med föregående år.

Förskolan arbetar med att utveckla barnets förmågor från 

att de börjar i verksamheten till att de börjar i förskoleklass. 

Ett av pedagogernas viktigaste uppdrag är att bemöta alla 

barn på ett sådant sätt att de känner sig trygga och har tillit 

till sin egen förmåga. Förskolan kvalitetssäkrar miljöerna för 

att säkerställa att barnen får med sig alla förmågor och man 

erbjuder olika metoder för att utveckla förmågorna utifrån ålder 

och mognad.

Såväl svenska som internationella studier pekar på att en 

förskola av hög kvalitet lägger grunden för framtida lärande 

och bidrar till högre resultat i skolan och senare i livet (För-

skola för alla barn SOU 2020:67). Förskolan i Kungälvs kom-

mun håller god kvalitet enligt denna definition.

5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande  
och Sveriges lägsta arbetslöshet
Vad innebär det

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 identi-

fiera och stödja personer som står lång från arbetsmarknaden.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

2021 års bedömning

Kungälv har en ökad arbetslöshet på grund av pandemin. 

Dock har Kungälv en markant lägre arbetslöshet än riket och 

ligger på femte plats inom Västra Götalandsregionen.

Inom vuxenutbildningen har andelen godkända kursbetyg 

inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning varit i 

stort sett den samma som föregående år.

Antalet elever inom vuxenutbildningen har ökat från 932 

till 1189 elever mellan 2020 och 2021. Orsaker till det ökade 

söktrycket är ökad arbetslöshet samt hårdare konkurrens på 

arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen har också ett utökat 

uppdrag att arbeta med de elever som inte kunnat fullfölja 

sina studier i gymnasieskolan i samband med pandemin.

Antalet platser har ökat inom yrkesutbildningar, exem-

pelvis antalet lärlingsplatser i samarbete med Mimers hus. 

Genom samverkan inom GR har kommuninvånarna fortsatt 

tillgång till ett stort utbud av yrkesutbildning, till exempel 

barnskötare med språkstöd, elbilstekniker samt utbildningar 

inom trädgård och anläggning.

Kungälvs kommuns vuxenutbildning fyller en allt viktigare 

roll i att bidra till livslångt lärande och minskad arbetslöshet 

i kommunen. Samarbetet mellan vuxenutbildningen, arbets-

marknadsenheten och enheten för mottagande och integra-

tion har stärkts under året, vilket är en god utgångspunkt in-

för att dessa verksamheter från och med 2022 samlas i det 

nya verksamhetsområdet Kompetenscentrum. Samarbetet 

med Arbetsförmedlingen har formaliserats under året. 

En trygg omsorg med  
valmöjligheter genom livet 

7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen
och LSS inom lagstadgad tid
Vad innebär det

Skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av 

boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att efter- 

frågan och behov matchas i enlighet med lagen.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

2021 års bedömning

Alla beslut om vård och omsorgsboende, totalt 194 beslut, 

har verkställts inom tre månader, dvs den enskilde har erbju-

dits bostad inom tre månader från beslutet. Inom Kungälvs 

kommun finns 332 lägenheter på vård och omsorgsboende 

i egen regi och 54 lägenheter är upphandlade på Attendos 

äldreboende. 14 nya platser inom LSS service- och gruppbo-

ende har kunnat erbjudas under januari till maj 2021, inflytt-

ning har skett under sommaren.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hålla en hög 

beläggningsgrad på äldreboenden och att brukare/hyres-

gäster ska känna sig trygga med att tacka ja till inflyttning 

till vård- och omsorgsboende. Personer som tackat nej har 

till största del uppgett oro på grund av pandemin som motiv 

för sitt beslut. Några tackar nej med anledning av att de upp-

lever att det fungerar bra hemma. För service- och gruppbo-

ende inom LSS har tre personer tackat nej på grund av att 

de valt att avvakta ett erbjudande på annat boende. Inom 

målgruppen LSS är det viktigt att matcha rätt boende mot 

den enskilda brukares behov.
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Att ge möjligheter till en aktiv  
fritid för alla åldrar

Att alla medborgare ska ha möjlighet 
att delta i rikt och aktivt kulturliv
8. Fler barn, unga och äldre – inklusive personer 
med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat 
kultur- och fritidsliv
Vad innebär det

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för 

kommuninvånare och brukare. Målet omfattar såväl barn, 

unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med funk-

tionsvariation

 Delvis uppfyllt/ svårbedömt

2021 års bedömning

Föreningarnas vilja och förmåga att ställa om och anpassa 

sin verksamhet till förändrade förutsättningar och restriktio-

ner har gjort att många barn och unga fått ta del av idrotts-

aktiviteter trots pandemin. Men det finns en risk att de barn 

och unga som allra mest behöver stimuleras till en aktiv fritid 

minskar sin fysiska aktivitet när utbudet försämras på grund 

av stängda lokaler och inställda evenemang. Inomhusakti-

viteter har minskat men fler aktiviteter har genomförts ut-

omhus, bland annat på kommunens motionsanläggningar 

och grönytor. Skarpe Nord har gett möjlighet till träning för 

hockeylag och konståkningen som inte kunnat genomföra 

träningar inomhus.

Samtliga bibliotek var helt stängda i kommunen fram till 

den 24 januari. Därefter har stadsbiblioteket i Mimers kul-

turhus haft öppet med begränsade öppettider. Förutom utlå-

ning till skolor har filialbiblioteken varit helt stängda fram till 

mitten av augusti. Utlån av media totalt och media till barn är 

lägre än planerat.

Planerade aktiviteter som till exempel öppen och lättill-

gänglig kulturverksamhet har under våren inte kunnat genom-

föras. Kulturskolan har ställt om till mer digital undervisning. 

Under sommaren genomfördes lägerverksamhet med ett 

hundratal deltagare. Kulturnatten som anordnades i novem- 

ber, strax innan nya restriktioner tog vid, blev en succé med 

många besökare.

Kommunen bedriver kontinuerligt aktiviteter med syfte att 

involvera äldre i kulturlivet och främja god hälsa. Många av 

gruppaktiviteterna för anhöriga pausades under våren, men 

i maj/juni öppnade Anhörigcenter Ljuspunkten, Seniorcaféet 

på Rexegården och anhörigträffar igen. Det har anordnats 

promenadgrupper större delen av våren och en seniorlinje 

startades för att erbjuda ofrivilligt ensamma någon att prata 

med. 

Inom LSS-verksamheten har Daglig verksamhet genom-

fört den årliga filmfestivalen i december där filmer som ska-

pats av deltagarna under året visas upp, även digitalt.

Trygga ungdomsmiljöer (TUM) bedriver öppen verksam-

het, gruppverksamheter och uppsökande arbete för alla 

ungdomar i Kungälvs kommun mellan 12 och 18 år. 

För att möta upp målgruppen motorburen ungdom har TUM 

samarbetat med polis, folkhälsan, säkerhetssamordnare och 

TGP (trafik, gata, park) för att erbjuda plats för ungdomarna 

att samlas på.

Att medborgare och näringsliv ska 
känna ökat förtroende för kommunen
9. Förbättrat näringslivsklimat
Vad innebär det

Förvaltningens näringslivskontakter ska kännetecknas av 

öppenhet, tydlighet, långsiktighet och tillgänglighet. Trygg-

hetsskapande åtgärder i samhället förbättrar förutsättningar-

na för ett gott näringslivsklimat. Våra processer ska utgå från 

lagstiftningen och vara rättssäkra och transparenta.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

2021 års bedömning

Kungälvs kommun har höga ambitioner och arbetar tillsam-

mans med företagare och näringslivsföreträdare för att skapa 

ett gott näringslivsklimat i Kungälv. Kommunen har daglig kon- 

takt genom aktiviteter så som företagsbesök och nätverks-

träffar som anordnas tillsammans med näringslivet. SKR:s 

insiktsmätning visar positiva resultat samtidigt som svenskt 

näringslivs ranking indikerar att målet ännu inte är uppnått 

(plats 211). Trots pandemin har åtgärder och utvecklingsarbete 

genomförts för att förbättra kommunikation, skapa tätare dia-

log och anpassa verksamheten till den rådande situationen.

Samhällskontrakt mellan kommun, företag och civilsam-

hälle skapar förutsättningar för ett förbättrat näringslivsklimat 

i och med att relationer stärks.

En kommun som upplevs som trygg är en grund för ett 

gott företagsklimat. Inom ramen för planen ”Trygg i Kungälv” 

genomförs bland annat den digitala trygghetsvandringen 

och nätverksträffar som belyser trygghetsfrågorna, där kom-

munen står som arrangör. Kungälv är relativt sett en trygg 

kommun, men attityder och upplevelse påverkas av många 

faktorer och tar tid att förändra.

10. Kortare handläggningstider med bibehållen 
rättssäkerhet
Vad innebär det

Handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och 

service ska inte överstiga lagstadgade maxtider.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

2021 års bedömning

Handläggningstider för förvaltningens myndighetsutövning är 

i regel inom lagstadgade tider. Samtliga verksamheter med 

myndighetsutövning följer upp handläggningstider och utveck- 

lar sina processer i syfte att ge god service i rimlig tid till de 

målgrupper som ärendena gäller. Balansen mellan kortare 

handläggningstider och rättssäkerhet innebär ibland att ett 

komplicerat ärende kan ta längre tid. När många ärenden kom- 

mer in samtidigt kan det medföra längre handläggningstider.
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Det är viktigt att bibehålla kompetens, stabilitet och erfaren 

personal i alla led inom verksamheten för att kunna ha en 

effektiv handläggning, en rättssäker process samt att kunna 

hantera en eventuell volymökning. 

En ökad samordning mellan  
infrastruktur och byggnation  
i hela kommunen 

11. Planberedskap skall finnas för bostäder,  
verksamhetsmark och handel
Vad innebär det

Förvaltningen skall ha god framförhållning när det gäller stra-

tegisk planering av bostäder, verksamhetsmark och handel 

med fokus på kommunens kärnverksamheter och dess behov.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

2021 års bedömning

Ett stort antal detaljplaner är pågående och omfattar cirka 

4 200 bostäder. När det gäller verksamhetsmark pågår de-

taljplanering som omfattar cirka 20 hektar. För handel omfat-

tar pågående detaljplaner cirka 30 000 BTA (bruttoarea). 

För att möjliggöra samordning mellan infrastruktur och 

byggnation är det viktigt att ha planlagd mark i beredskap 

och en ständigt pågående planering och uppföljning. Efter-

som efterfrågan styrs av många aktörer och varierar med 

omgivande faktorer i samhället är det viktigt att komplettera 

planberedskapen med fokus på och uppföljning av process-

orienterade förutsättningar, så kallad planeringsberedskap. 

– Strategisk beredskap: bland annat översiktsplan (ÖP), för- 

 djupad översiktsplan (FÖP), program samt riktlinjer för bo- 

 stadsförsörjning.

– Markberedskap: förvalta och kontinuerligt utvecklar kom- 

 munal mark genom analys av behov och strategiska mark- 

 köp för vidare försäljning och exploatering. Samarbete med 

 Bokab kring analys av potentiell mark för exploatering. 

– Resurs- och organisationsberedskap: bland annat tillgäng- 

 liga resurser, handläggningstider och genomförbarhet.

Bedömningen är att förvaltningen har en god planeringsbe-

redskap och målet nås genom det arbete som pågår.

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

12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag
Vad innebär det

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda av-

lopp och av mikroplaster. När det gäller utsläpp till vatten-

miljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning 

beaktas. Energieffektivisering och utbyte till förnybara bräns-

len ska genomföras successivt både internt i kommunförvalt-

ningen och externt i den geografiska kommunen. 

Hänsyn skall tas till kommunens ekonomiska situation vid 

upphandling av förvaltningens fordonsflotta.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

2021 års bedömning

De fossila utsläppen från uppvärmning, transporter och ar-

betsfordon i kommunen fortsätter att minska.

Kollektivtrafikresandet har påverkats av pandemin. Hem-

arbete och avrådan att åka kollektivt för dem som har möjlig-

het gör att antalet resande har minskat. Även antal körda mil 

med bil minskar.

VA-utbyggnaden är en viktig åtgärd för minskade utsläpp 

i hav och vattendrag. Kommunen prioriterar utbyggnad av 

överföringsledningar till områden där Länsstyrelsen har gett 

kommunen förelägganden. Flera arbeten med överföringsled- 

ningar har kommit igång under året och gått från planerings-

stadiet till genomförande. En första etapp i Aröd är färdig-

ställd och inkoppling av fastigheter sker successivt framöver. 

I de delar av kommunen som inte har kommunal avloppshan-

tering är tillsyn och åtgärder viktigt för att minska utsläpp av 

kväve, fosfor, bakterier och virus.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat en pro-

centenhet, från 28 procent till 29. Pandemin har gjort att det 

tidvis varit brist på ekologiska varor.

Den övergripande samhällsplaneringen är avgörande för 

att minska utsläpp av koldioxid i luften. Transportsektorn med 

person- och godstransporter står för 80 procent av utsläp-

pen. Kommunen planerar både för bostäder i kollektivtrafik-

nära lägen och bostäder för att skapa förutsättningar för ett 

ökat kollektivt resande. Elektrifiering av transportsektorn är 

under stark utveckling och kommunens roll är både att ut-

veckla den egna infrastrukturen och möjliggöra för närings-

livet att bidra till omställningen.

13. Ökad kollektiv jobbpendling
Vad innebär det

Skapa förutsättningar (Planera och genomför åtgärder) i syfte 

att fler människor (både på landsbygd och stad) väljer kollek-

tiva former för att ta sig till/från arbetsplatsen.

 Delvis uppfyllt/ svårbedömt

2021 års bedömning

Restriktionerna under pandemin har inneburit att fler perso-

ner distansarbetar. Av dem som reser till sin arbetsplats åker 

fler bil och färre med kollektivtrafik. 2020 rapporterades en 

minskning av resande med cirka 30 procent totalt för regio-

nen jämfört med året 2019. I Kungälv minskade resandet 

med kollektivtrafik med 33 procent. Antal körda mil per invå-

nare minskar något.

Pandemin gör att målet är mycket svårbedömt. Exakt hur 

ett nytt normalläge efter pandemin kommer att se ut vet vi 

inte i dagsläget. Resvaneundersökningar behöver göras för 

att förstå resenärernas behov av vilka insatser som behöver 

genomföras.

Trots osäkerheten i samband med pandemin pågår pla-

nering och genomförande av aktiviteter för att underlätta för 

kollektivtrafikresande i Kungälv och i regionen.
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Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet 
med utbildning, arbete och syssel- 
sättning för de som står längst från 
arbetsmarknaden 
6. Alla nyanlända i jobb eller studier efter 
avslutad etableringsperiod
Vad innebär det

Behovet av försörjningsstöd har till stor del samband med 

hur olika strukturella faktorer utvecklas i samhället. Verksam-

heten ska tydliggöra en strategi för hur försörjningsstöden-

heten ska utveckla sitt arbete på ett framgångsrikt sätt, defi-

niera prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa 

förhållningssätt, metoder och insatser efter dessa.

 Delvis uppfyllt/ svårbedömt

2021 års bedömning

Antal hushåll, exklusive nyanlända, som fått utbetalt ekono-

miskt bistånd under 2021 ökade med 6,5 procent jämfört 

med föregående år. Kostnaderna har sammanlagt ökat med 

cirka 1,8 Mkr jämfört med föregående år.

Kostnadsökningen för ekonomiskt bistånd kan bero på 

flera faktorer. Riksnormen som ligger till grund för försörj-

ningsstödet har ökat med 3 procent för 2021. Det ger effekt 

på kostnaderna beroende på antal hushåll samt individer 

som beviljas ekonomiskt bistånd. 

Hyrorna i de kommunala bostadsbolagen har gått upp med 

1,5 procent respektive 1,65 procent, vilket kan bidra till ökade 

kostnader för ekonomiskt bistånd. Försäkringskassan avslår 

i regel ansökningar om bostadsbidrag och underhållsstöd 

för ensamstående med barn som har en make/maka i utlan-

det om det inte går att styrka att försörjningsplikten mellan 

makar inte kan fullgöras. Det innebär att kommunernas so-

cialtjänst kan få bevilja högre summor i ekonomiskt bistånd. 

2020 var medelvärdet per hushåll som fått utbetalning 

7,8 Tkr per månad. År 2021 var kostnaden 7,9 Tkr per månad. 

Antal hushåll har alltså ökat medan kostnaden per hushåll 

har legat mycket nära samma nivå som tidigare år.

14. 100% av alla ungdomar inom uppföljnings-
ansvaret erbjuds utbildning eller annan aktivitet
Vad innebär det

Alla ungdomar under 20 år som inte har fullföljda studier ska 

erbjudas utbildning eller arbete.

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

2021 års bedömning

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en uppsökande och 

motiverande verksamhet för ungdomar mellan 16 och 20 år 

som är utan varaktig sysselsättning. Kommunen har under 

året lyckats nå samtliga inskrivna ungdomar i KAA. Fortsatt 

arbete behöver ske för att motivera de ungdomar som tackar 

nej till insats trots en etablerad kontakt med KAA.

I november 2021 var 118 ungdomar registrerade inom KAA. 

Nyregistrerade ungdomar kontaktas och erbjuds insats inom 

två veckor med ett telefonsamtal, sms och sist med brev. Un-

der året har 100 procent av ungdomarna i KAA blivit kon-

taktade för att erbjudas åtgärder inom två veckor från re-

gistrering. I november var andelen ungdomar med varaktig 

sysselsättning inom KAA 89,8 procent (106 personer), medan 

10,2 procent (12 personer) antingen saknade sysselsättning 

eller inte svarat på erbjudande om insats.

15. utanförskapet minskar genom att försörjnings-
stödet villkoras mot individuella kontrakt med 
krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
Vad innebär det

Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning 

och uppföljning med krav på arbetsmarknadsfrämjande åt-

gärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad 

känsla av sammanhang (KASAM).

 Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

2021 års bedömning

Det finns olika orsaker till att man inte klarar sin försörjning 

och därför ansöker om försörjningsstöd. Orsaken till varför 

man söker hjälpen kodas i varje ärende. Rätten till ekono-

miskt bistånd är inte villkorslöst för någon men det är bara för 

personer som står till arbetsmarknadens förfogande och inte 

är aktuella med arbetsmarknadsåtgärder via Arbetsförmed-

lingen, som socialtjänsten kan villkora försörjningsstödet ut-

ifrån socialtjänstlagen (SoL 4 kap 4 §).

Alla som kodas som arbetslösa står inte till arbetsmarkna-

dens förfogande. Även när man till exempel studerar SFI på 

heltid eller deltar i Arbetsförmedlingens olika program kodas 

man som arbetslös. I dessa ärenden får försörjningsstödet 

inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande åt-

gärder.

Kungälv har relativt få personer med försörjningsstöd jäm-

fört med riket. För de som ändå söker försörjningsstöd står 

ungefär hälften av olika skäl inte till arbetsmarknadens förfo-

gande. Det är ingen homogen grupp utan de kan vara sjuk-

skrivna på grund av psykisk ohälsa men sakna/ha otillräcklig 

ersättning från Försäkringskassan, ha beroendeproblematik, 

inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av våld 

i nära relation, vara föräldralediga eller ålderspensionärer. 

I dessa ärenden kan försörjningsstödet inte villkoras med 

kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande insatser. För dem har 

kommunen annan planering, till exempel rehabinsatser eller 

vård internt/externt.

Bedömningen är att målet är uppfyllt då försörjningsstö-

det villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbets-

marknadsfrämjande åtgärder i ärenden där socialtjänstlagen 

tillåter det.
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AGENDA 2030

2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra 

vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan be-

står 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 att skapa en 

god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare och sam-

tidigt 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 kopp-

lade till delmål i agenda 2030. Likaså kopplingen mellan 

kommunstyrelsens resultatmål och Agenda 2030 tydligt i de 

flesta formuleringar. 

I en bilaga till årsredovisningen görs en sammanställning 

och beskrivning av kommunens verksamheter under året ut-

ifrån agenda 2030.
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Kommunens fem nämnder

MILjÖ- oCH ByGGNADSNÄMNDEN

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar frågor enligt plan- 

och bygglagen (PBL) och kommunens översiktsplan gällande 

beslut om bland annat lov, förhandsbesked, villkorsbesked, 

startbesked, slutbesked, ingripandebesked, tekniska sam-

råd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök 

på byggarbetsplatsen samt utövar tillsyn och beslutar om in-

gripanden och påföljder enligt PBL. Nämnden ska verka för 

en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande 

stads- och landskapsmiljö. Nämnden hanterar stora delar av 

miljöbalkens område och den kommunala livsmedelstillsy-

nen. Det innebär bland annat prövning och tillsyn inom om-

rådena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. 

Miljö och byggnadsnämndens sammanträden har under 

2021 delvis varit på distans, delvis på plats. Sedan oktober-

sammanträdet är det numera digital justering av protokoll 

helt och hållet i miljö och byggnadsnämnden. 

Gällande ärenden som behandlas i nämnden är det 

bygglov och förhandsbesked som står för majoriteten. Även 

lite sanktionsärenden och samråd. Miljöenhetens ärenden är 

färre och berör främst tillsynsärenden av avlopp och ansö-

kan av strandskydd. Det som varit återkommande är i huvud-

sak den kommunala vattenförsörjningen i kommunen och är 

någonting som diskuteras mycket. Utöver vattenförsörjning-

en är jordbruksmark samt gällande översiktsplan återkom-

mande uppe för dialog och information. 

SoCIALA MyNDIGHETSNÄMNDEN 

Den sociala myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsut-

övning inom den sociala verksamheten, bland annat utifrån 

brottsbalken, föräldrabalken, socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar även för myndighetsut-

övning mot enskild inom skolan samt tillståndsgivning.

Nämndens sammanträden har under 2021 delvis genom-

förts på distans med verktyg avsett för sekretess. Under 2021 

har antalet delegationsbeslut som redovisas för nämnden 

utökats från 10 till 20. Redovisning sker vid vartannat sam-

manträde. 

ÖVERFÖRMyNDARNÄMNDEN

Överförmyndarnämndens uppdrag styrs av föräldrabalken 

och kommunallagen. Den huvudsakliga uppgiften är att utöva 

tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare så att de 

fullgör sina uppdrag på ett tillfredställande sätt. Nämnden 

står under länsstyrelsens tillsyn. Ett annat viktigt uppdrag för 

Överförmyndarnämnden är att rekrytera och utbilda gode 

män och förvaltare.

Nämnden har under 2021 infört nytt verksamhetssystem 

”Wärna Go” samt implementerat barnkonventionen i ärende-

hanteringen. I övrigt har verksamheten påverkats mycket av 

covid-19 och fokus har legat på löpande myndighetsärenden. 

Distansmöten har genomförts via digitalt verktyg avsett för 

sekretess.

ARVoDESNÄMNDEN

Arvodesnämnden bereder frågor om grunden för ekonomiska 

förmåner till kommunens förtroendevalda och avgör frågor 

om tolkning och tillämpning av de bestämmelser som kom-

munfullmäktige antagit inom området. Nämnden skall också 

lämna råd och upplysning till förtroendevalda i frågor som rör 

nämndens verksamhetsområde. Vidare har nämnden upp-

följningsansvar för närvarorapporteringen. 

Nämnden har under 2021 bland annat tagit fram förslag 

om nya arvoden för kommunens bolagsstyrelser. 

VALNÄMNDEN

Valnämnden planerar och genomför våra allmänna val. Nämn- 

den har ansvar för att valprocessen genomförs korrekt och ef-

fektivt. Nämnden har under 2021 inte haft någon större verk-

samhet igång men nämnden har under hösten 2021 börjat 

förbereda för kommande valarbete. Bland annat har en pro-

jektledare för valet 2022 anställts. 
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God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning råder när kommunallagens 

balanskrav är uppfyllt, de finansiella målen är uppfyllda, 

samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god 

måluppfyllelse.

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god 

ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. God eko-

nomisk hushållning har alltså både ett finansiellt perspektiv 

och ett verksamhetsperspektiv. Kommunfullmäktige anger i 

rambudgeten både finansiella och strategiska verksamhets-

mål.

God ekonomisk hushållning ur ett ekonomiskt perspek-

tiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära 

kostnaderna för den service som den konsumerar. Ingen 

generation ska behöva betala för det som en tidigare gene- 

ration förbrukat, vilket innebär att det behöver finnas ett både 

kortsiktigt och långsiktigt perspektiv i den ekonomiska pla-

neringen. 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv 

tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamhet på 

ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. De strategiska 

målen och resultatmålen ska bidra till att resurserna används 

till rätt saker och på ett effektivt sätt. Kommunfullmäktige har 

definierat god måluppfyllelse som att 90 procent av verk-

samhetsmålen ska vara uppfyllda under ramperioden.

I rambudget 2021-2024 med utblick samt i budgetdirek-

tivet benämnt Kungälvstrion 2021-2022 presenteras ramar, 

strategiska mål, resultatmål, uppdrag samt övriga budgetdi-

rektiv som är utgångspunkten för förvaltningens arbete de 

kommande åren. 

Även kommunens bolag och kommunens bostadsstiftelse 

Kungälvsbostäder har i uppdrag att arbeta efter och följa upp 

de strategiska målen.

Kvaliteten i kommunal verksamhet avgörs ytterst av kom-

munens brukare och medborgare. De förtroendevalda som 

medborgarnas företrädare prioriterar och fastställer mål. Hus- 

hållning handlar om hur kommunen använder sina resurser 

och hur vi lever upp till de finansiella målen.

– en sammanfattande utvärdering och analys

God ekonomisk hushållning
Vi kan se utvärderingen av god ekonomisk hushållning som 

en våg med två vågskålar. I den ena ligger det finansiella 

perspektivet, i den andra ligger verksamhetsperspektivet. 

Kungälvs kommun eftersträvar balans mellan dessa två. 

Kungälvs kommun når upp till målsättningen för de finan-

siella målen i god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsen med sin förvaltning redovisar god mål-

uppfyllelse i relation till de strategiska mål kommunfullmäk-

tige angett. Av de 15 resultatmål kommunstyrelsen följer upp 

bedöms 12 som uppnådda och 3 som pågående, medan inget 

mål bedöms inte kunna uppnås. 

Två av de tre mål som bedöms som pågående – nummer 

8 fler barn, unga och äldre inklusive personer med funktions-

variation deltar i ett rikt varierat kultur- och fritidsliv samt mål 

nr 13 ökad kollektiv jobbpendling – har påverkats av pan-

demin. Fritids- och kulturlivet har inte kunnat genomföra sin 

verksamhet på samma sätt som innan pandemin, antal akti-

viteter har därmed minskat. När det gäller jobbpendlingen 

så har pandemin inneburit att vi har uppmanats att använda 

kollektivtrafiken i begränsad omfattning och att många har 

arbetat hemifrån. Dessutom har fler använt bilen för att ta 

sig till jobbet. När pandemin är över kommer aktiviteter inom 

kultur och fritidslivet återupptas och förutsättningarna för kol-

lektiv jobbpendling förbättras. Målsättningen att målen upp-

fylls kvarstår.

Årets resultat är positivt 450 Mkr. Åren 2015 till 2017 präg-

lades av låga ekonomiska resultat i kombination med en hög 

investeringstakt, vilket ökat påfrestningen på kommunens 

ekonomi. Låneskulden ökade med 1,3 miljarder under åren 

2015 till 2018 – från 1,4 miljarder till 2,7 miljarder. Under 2019 

vändes utvecklingen och låneskulden minskade. 2021 är 

koncernens låneskuld 2 336 Mkr. Av låneskulden är 496 Mkr 

vidareutlånade till Kungälv Energi AB och 120 Mkr till Bokab. 

Kommunens låneskuld är 1 720 Mkr. 

Den ekonomiska utmaningen framöver blir att fortsätta 

behålla en resultatnivå som möjliggör finansiering utan alltför 

kraftig upplåning. 

Vi ser en fortsatt positiv befolkningsutveckling samtidigt 

som kommunen har planerat för en högre investeringsnivå 

de kommande åren både inom skattefinansierad och avgifts-

finansierad verksamheten. 

Med de förutsättningar som har gällt under 2021 och en-

ligt kommunfullmäktiges definition är bedömningen att God 

ekonomisk hushållning har uppnåtts.
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Kommunfullmäktiges strategiska mål 
med bedömning av underliggande  
resultatmål

STRATEGISKA FÖRuTSÄTTNINGAR

Som grund för kommunfullmäktiges strategiska mål finns 

förutom visionen även strategiska förutsättningar vilken be-

står av tre delar. Dessa är ekonomi, medarbetare (human 

kapital) och processer. Dessa tre är styrande på ett övergri-

pande plan och har direkt påverkan huruvida vi lyckas eller 

inte. De strategiska förutsättningarna är på samma gång be-

gränsning, inriktning och verktyg för att nå de strategiska 

målen. Som strategiska förutsättningar kan också nämnas 

att kommunens verksamhet styrs av lagar, förordningar och 

reglementen.

Kommunstyrelsen följer upp två resultatmål under de strate-

giska förutsättningarna, bägge målen är uppfyllda. 

En utmaning ligger i att hantera och balansera ekonomi 

och kvalitet tillsammans med den demografiska utveckling 

som kommunen har framför sig de kommande åren. Befolk-

ningen vid 2021 års utgång var 48 271 invånare. Det innebär 

en befolkningsutveckling jämfört med 2020 på 2,6 procent. 

Befolkningsökningen i riket var 0,7 procent. Kommunens be-

folkningsprognos visar att det kommer ligga fortsatt på samma 

höga nivå som 2021.

Under 2021 har kommunstyrelsens förvaltning fortsatt ge-

nomfört anpassningar av verksamhet, kvalitet och ekonomi 

för att långsiktigt hålla balansen. Genomförandegraden har 

varit hög. Uppdraget 2021 var att genomföra effektiviseringar 

om drygt 26 Mkr. I den mån åtgärden inte gett planerad effekt  

har andra åtgärder tagits fram och genomförts. 

De kommunala bolagen Kungälv Energi AB och Bokab 

visar alla ett positivt resultat och levererar utdelning enligt 

fullmäktiges direktiv. Även kommunalförbundet Bohus rädd-

ningstjänstförbund redovisar ett positivt resultat för 2021.

Kommunens och bolagens viktigaste resurs är dess per-

sonal. En vara attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

och dess bolag ger goda förutsättningar och skapar tydlig-

het. Förändring och omställning upplevs ofta som motsatsen. 

Därför har åtgärder för att behålla och utveckla medarbetare 

och chefer fortsatt vara ett fokus under 2021. Det handlar 

om kompetensutveckling bland annat inom arbetsmiljöom-

rådet och via omställningsfonden, aktiviteter för att öka del-

aktighet, samarbete och kunskap. Modellen för styrning och 

verksamhetsutveckling har implementerats (MOVE) och för-

valtningen fortsätter att utveckla modellen tillsammans med 

kvalitetsprocesserna. Bildning och lärande är först ut i det 

arbetet.

Att mäta, analysera, dra slutsatser och föreslå lämpliga åt-

gärder för att förbättra oss där andra kommuner är bättre är 

ett grundläggande arbetssätt som är ett av våra redskap för 

att möta framtidens förändrade förutsättningar. Arbetet med 

att omvärldsbevaka och skapa förutsättningar för djupare 

analyser och jämförelser har fortsatt under 2021 även om 

förutsättningarna för detta också påverkats av covid-19. 

ATT GE GoDA FÖRuTSÄTTNINGAR FÖR  

LIVSLÅNGT LÄRANDE

Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala 

utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så 

goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. 

Det handlar 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.  

Av de resultatmål som kommunstyrelsen följer upp utgår tre 

mål från det strategiska målet ”Att ge goda förutsättningar för 

livslångt lärande”. Alla tre målen är uppfyllda. 

I förskolans vårdnadshavarenkät anger 97 procent att för-

skolan är en trygg plats för deras barn. Förskolan arbetar 

med att utveckla barnets förmågor från att de börjar i verk-

samheten till att de börjar i förskoleklass. Ett av pedagoger-

nas viktigaste uppdrag är att möta alla barn på ett sådant sätt 

att de känner sig trygga och har tillit till sin egen förmåga. 

Grundskolans elevenkätresultat visar att årets siffror ser 

bättre ut än föregående år. Gymnasieskolans enkätresultat 

visar att det inte har skett några större förändringar utan siff-

rorna är ungefär de samma som föregående år. 

Resultatet från trygghetsmätningar i årskurs 5 är bra i jäm-

förelse med andra kommuner, men det finns förbättringsom-

råden framför allt för årskurs 9 och till viss del för gymnasie-

skolan.

Kungälvs kommuns vuxenutbildning fyller en allt viktigare 

roll i att bidra till livslångt lärande och minskad arbetslöshet 

i kommunen. Samarbetet mellan vuxenutbildningen, arbets-

marknadsenheten och enheten för mottagande och integra-

tion har stärkts och samarbetet med Arbetsförmedlingen har 

formaliserats under året. 

EN TRyGG oMSoRG MED VALMÖjLIGHETER 

GENoM 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 om-

sorgen. Den personliga integriteten ska värnas och möjlig-

heter att välja och påverka behöver utvecklas.

Kommunstyrelsen följer upp ett resultatmål under det strate- 

giska målet ”En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet”.  

Målet är ”Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och 

LSS inom lagstadgad tid”. Målet är uppfyllt.

Alla beslut om vård och omsorgsboende, har verkställts 

inom tre månader, det vill säga den enskilde har erbjudits 

bostad inom tre månader från beslutet. 14 nya platser inom 

LSS service- och gruppboende har kunnat erbjudas under 

januari till maj 2021, inflyttning har skett under sommaren.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hålla en hög 

beläggningsgrad på äldreboenden och att brukare/ hyres-

gäster ska känna sig trygga med att tacka ja till inflyttning till 

vård- och omsorgsboende.
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ATT GE MÖjLIGHETER TILL EN AKTIV FRITID 

FÖR ALLA ÅLDRAR.  

ATT ALLA MEDBoRGARE SKA HA EN MÖjLIGHET 

ATT DELTA I ETT RIKT oCH AKTIVT KuLTuRLIV

En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration stäl-

ler krav på att det finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter i 

kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i demokra-

tiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler 

medborgare ska kunna delta och känna gemenskap genom 

fritidsaktiviteter.  

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obun-

den kraft med yttrandefriheten som grund. Kommunen ska 

främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till 

att utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civil-

samhället, föreningar och företag ska bidra till en god fritid 

och ett rikare kulturliv.

Kommunstyrelsen följer upp ett resultatmål under de strate-

giska målen ”Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar” 

samt ”Alla medborgare ska ha en möjlighet att delta i rikt och 

aktivt kulturliv. Målet delvis uppfyllt.

Förutsättningarna för att bedriva fritids och kulturverksam-

het har kraftigt försämrats under pandemin. Folkhälsmyndig-

hetens rekommendationer och restriktioner har inneburit att 

verksamhet har ställts in eller om möjligt genomförts digitalt. 

Under sommaren minskade smittspridningen och verksam-

het startades upp. Kultur- och fritidsverksamheten begränsa-

des på nytt på grund av ökad smittspridning och nya restrik-

tioner under hösten. 

Med hjälp av flexibla lösningar har trots allt en hel del 

verksamhet genomförts. Föreningar, förvaltningen och andra 

aktörer har ställt om för att anpassa sig till rådande situation. 

ATT MEDBoRGARE oCH NÄRINGSLIV SKA 

KÄNNA ÖKAT FÖRTRoENDE FÖR KoMMuNEN

Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer 

så att medborgarna, organisationer och företag känner ett 

ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. Det 

är ett stort arbete som måste involvera hela politiken och 

alla kommunens anställda.

Kommunstyrelsen följer upp två resultatmål under det strate-

giska målet ”Att medborgare och näringsliv ska känna ökat 

förtroende för kommunen”. Målen är ”Förbättrat näringslivs-

klimat” samt ”Servicenivån ska följa lagstiftningens intentio-

ner” som båda är uppfyllda.

Kommunen har förbättrat sin ranking i Insikt (SKR) samtidigt 

som svenskt näringslivs ranking förbättras från en låg nivå. 

Trots pandemin har åtgärder och utvecklingsarbete genom-

förts tillsammans för att förbättra kommunikation med nä-

ringslivet och anpassa verksamheten till den rådande situa-

tionen.

Handläggningstider för förvaltningens myndighetsutövning 

är i regel inom lagstadgade tider. Balansen mellan kortare 

handläggningstider och rättssäkerhet innebär ibland att ett 

komplicerat ärende kan ta längre tid. När många ärenden 

kommer in samtidigt kan det medföra längre handläggnings-

tider.

EN ÖKAD SAMoRDNING MELLAN 

INFRASTRuKTuR oCH ByGGNATIoN 

I HELA KoMMuNEN

Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete 

genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad 

nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, sam- 

ordning inom kommunen och dess bolag och samordning 

mellan kommunen och externa investerare.

Ett resultatmål är kopplat till det strategiska målet. ”Planbe-

redskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och han-

del”. Målet är uppfyllt.

För att möjliggöra samordning mellan infrastruktur och 

byggnation är det viktigt att ha planlagd mark i beredskap 

och en ständigt pågående planering och uppföljning. 

Ett stort antal detaljplaner är pågående och omfattar cirka 

4 200 bostäder. När det gäller verksamhetsmark pågår de-

taljplanering som omfattar cirka 20 hektar. För handel omfat-

tar pågående detaljplaner cirka 30 000 BTA (bruttoarea). 

ATT uNDERLÄTTA FÖR INVÅNARE oCH 

FÖRETAG I KuNGÄLV SoM VILL REDuCERA 

KLIMATuTSLÄPPEN

Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda 

resultat. Kommunens roll ska vara att möjliggöra och under-

lätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.

Två mål är kopplade till det strategiska målet. ”Minskade ut-

släpp i luft och vattendrag” är uppnått medan ”Ökad kollektiv 

jobbpendling” är delvis uppfyllt.

Kollektivtrafikresandet har påverkats av pandemin. Hem-

arbete och avrådan att åka kollektivt för dem som har möjlig-

het gör att antalet resande har minskat. Även antal körda mil 

med bil minskar. De fossila utsläppen i kommunen fortsätter  

att minska. VA-utbyggnaden är en viktig åtgärd för minskade 

utsläpp i hav och vattendrag. Flera arbeten med överfö-

ringsledningar har kommit igång under året och gått från 

planeringsstadiet till genomförande. En första etapp i Aröd 

är färdigställd och inkoppling av fastigheter sker successivt 

framöver.
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ATT NÅ SVERIGES LÄGSTA ARBETSLÖSHET MED 

uTBILDNING, ARBETE oCH SySSELSÄTTNING 

FÖR DE SoM STÅR LÄNGST FRÅN ARBETS-

MARKNADEN

Kungälvs starka näringskapsliv och breda arbetsmarknad 

ger goda förutsättningar för arbete åt alla. Alla medborgare 

behövs och alla kan bidra, även de som av olika skäl står 

längst från arbetsmarknaden. För detta behöver kommu-

nen fortsatt utveckla Samhällskontraktet mellan näringsliv, 

bostadsaktörer, föreningsliv och samtliga offentliga aktörer.

Två resultatmål följs upp – ”Kostnaderna för försörjningsstöd i 

nivå med tidigare år” bedömt som delvis uppfyllt samt ”100 % 

av Alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbild-

ning eller annan aktivitet” som är uppnått.

Antal hushåll, exklusive nyanlända, som fått utbetalt eko-

nomiskt bistånd ökade med 6,5 procent jämfört med föregå-

ende år. Kostnaderna har sammanlagt ökat med cirka 1,8 Mkr 

jämfört med 2020. Medelvärdet per hushåll som fått utbetal-

ning ökade marginellt mellan åren. 

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en uppsökande 

och motiverande verksamhet för ungdomar mellan 16 och 20 

år som är utan varaktig sysselsättning. Kommunen har under 

året lyckats nå samtliga inskrivna ungdomar i KAA.

Kommunfullmäktiges finansiella mål 
De av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen är alla 

uppfyllda.

4 PRoCENT ÖVERSKoTT ÄR AV SKATTE- 

INTÄKTER oCH GENERELLA STATSBIDRAG

Överskottet beräknas som kommunens intäkter minus dess 

kostnader. Kommunallagen ställer krav på att kommunens 

intäkter ska överstiga dess kostnader, alltså att kommunen 

visar ett överskott. Kommunen behöver generera ett stabilt 

driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i kärn-

verksamheten och kunna utveckla verksamheten. Ett stabilt 

driftöverskott krävs också för att ta höjd för och kunna han-

tera räntehöjningar.

Kommunen skall uppnå ett överskott på 4 procent av  

skatteintäkter och generella statsbidrag. Driftramar och över- 

skott för varje enskilt år anges i den budgeterade resultat-

räkningen och beslutas för varje budgetår.

Budgeterat resultat för 2021 var 68,3 Mkr. Årets resultat är 

positivt 450,0 Mkr. När kommunfullmäktige fattade beslut om 

budgeten för 2021 präglades prognoserna eller scenarierna 

som SKR valde att kalla dem av stora osäkerheter. 

I årets resultat ingår ett positivt överskott från exploate-

ringsverksamheten 217 Mkr och en realisationsvinst på 7,2 

Mkr, vilket alltså är intäkter som kan betraktas som engångs-

intäkter. 

Även under 2021 året har staten kompenserat kommunen 

för ökade kostnader med anledning av pandemin, bland annat 

har kommunen kompenserats för höga sjuklönekostnader 

med cirka 18 Mkr Skatter och generella statsbidrag ger ett 

positivt överskott med 88,7 Mkr. Resultatets andel av skatter 

och statsbidrag är 15 procent. Målet är uppnått.

SoLIDITETEN SKA ÖKA MED MINST 

1 PRoCENTENHET PER ÅR 

Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel 

av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De 

tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finan-

sieras med lån. 

Vi går nu in i en period då pensionsskulden kommer att 

minska långsamt med anledning av att vi amorterar på an-

svarsförbindelsen. För att bibehålla en god betalningsför-

måga och inte ersätta pensionsskuld med låneskuld be-

höver soliditeten samtidigt öka. Genom bättre finanser och 

goda överskott kan vår egenfinansiering öka och därmed 

ökar soliditeten.

Nyckeltalet för soliditeten ska öka med minst 1 procentenhet 

per år. I bokslut 2021 uppgår soliditeten till 23,5 procent att 

jämföra med 17,4 procent 2020. Målet är uppnått. 

Årets resultat 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 2021

Mkr 26,9 20,4 58,0 76,0 238,6 158,8 450,0

Soliditet 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 2021

% 10,5 9,6 9,1 9,3 15,4 17,4 23,5

*2019 har räknats om enligt nya rekommendationen R2 från 
Rådet för kommunal redovisning.

*2019 har räknats om enligt rekommendationen R2 från 
Rådet för kommunal redovisning.

Resultatutveckling, Mkr

Soliditet, %

Under 2021 har investeringstakten minskat och resultatet 

ökat. Låneskulden har minskats genom amorteringar.

KoMMuNKoNCERNENS SoLIDITET SKA ÖKA

Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel 

av kommunkoncernens tillgångar som är finansierade med 

eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med 

eget kapital finansieras med lån.

Soliditeten för kommunkoncernen är 27,3 procent 2021 att 

jämföras med 22,5 procent för 2020. Kommunens föränd-

ring av soliditeten är den stora anledningen till förändringen 

mellan åren. Målet är uppnått.

Soliditet 2017 2018 2019 2020 2021

% 15,7 15,6 20,6 22,4 27,3

Soliditet kommunkoncernen
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INVESTERINGARNAS SjÄLVFINANSIERINGS-

GRAD SKA VARA 60 PRoCENT ELLER HÖGRE

Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av in-

vesteringarna som finansieras av kassaflödet från den egna 

verksamheten. Resterande investeringar måste lånefinan-

sieras. Upplåningen tillsammans med tillgängliga överskott 

sätter begränsningar för möjligheterna att investera.

Kungälvs kommun har idag en hög låneskuld och under 

ramperioden förväntas investeringstakten vara fortsatt hög. 

En god självfinansiering av investeringarna är nödvändig för 

att begränsa kommunens upplåning.

När kommunens löpande driftverksamhet har finansierats, 

bör en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att 

kunna finansiera årets investeringar. När nyckeltalet är över 

100% innebär det att kommunen skattefinansierat alla sina 

investeringar.

Årets resultat uppgår till 450 Mkr och avskrivningarna till 

180,2 Mkr. Det innebär att utrymmet för investeringarna är 

630,2 Mkr .

Nettoinvesteringarna 2021 uppgår till 171 Mkr. Flera projekt, 

både inom skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksam-

het, har försenats dels på grund av överklagade myndighets-

beslut och upphandlingar och på grund av pandemin. Inves-

teringsnivån 2021 är något högre än 2020 men betydligt 

lägre än budgeterat 2021. 

Kommunen har under 2021 finansierat sina investeringar 

med eget kapital och nyckeltalet för investeringarnas själv-

finansieringsgrad är över 100 procent. Målet är uppnått.

De kommande åren kommer investeringstakten att öka 

både inom skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksam-

het då flera större investeringsprojekt startar upp. Inom VA-

verksamheten byggs flera överföringsledningar och inom 

skattefinansierad verksamhet ska flera skolor byggas om 

och renoveras – bland annat Diserödsskolan och Ytterby-

skolan inom planperioden. Byggandet av nya arenor i Ytter-

by påbörjas 2022 med infrastruktur.
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ÅRETS RESuLTAT

2021 redovisar kommunen ett positivt resultat på 450,0 Mkr 

att jämföra med budgeterade 68,3 Mkr. Det positiva resul-

tatet beror på flera olika delar. Exploateringsverksamheten 

har en positiv utveckling, liksom skatter och statsbidrag och 

finansnettot. Sektorer och Stab har hållit sina budgetar och 

kommunen har fortsatt kompenserats för de ökade kostna-

derna avseende pandemin. 

Finansiell analys

* Se förklaring nedan under rubriken Verksamhetens intäkter  
och kostnader.

Årets resultat 2017 2018 2019* 2020 2021

Mkr 58,0 76,0 238,6 158,8 450,0

Resultatutveckling, Mkr

RESuLTATRÄKNINGEN

Verksamhetens intäkter och kostnader 

Verksamhetens intäkter uppgår till 1 058,7 Mkr och består hu-

vudsakligen av avgifter för vatten, avlopp, renhållning, barn- 

och äldreomsorg, riktade statsbidrag samt hyror. I verksam-

hetens intäkter ingår även avräkning av exploateringsprojekt 

samt realisationsvinster. Intäkterna är omkring 215 Mkr högre 

i år än föregående år vilket i huvudsak beror på att vi i år haft 

intäkter från exploateringsverksamheten på 233,6 Mkr. In-

täkterna från exploateringsverksamheten föregående år var 

84,8 Mkr. Även intäkterna från taxor och avgifter har ökat un-

der 2021, till stor beroende på ökade intäkter från gatukost-

nadsersättning. Av nämnda intäkter utgjordes 62,7 Mkr av 

gatukostnadsersättning, en ökning med 57,6 Mkr gentemot 

föregående år. Kommunen har även detta år fått bidrag från 

staten som ersättning för höga sjuklönekostnader på grund 

av coronaviruset, totalt 18,2 Mkr. Motsvarande bidrag föregå-

ende år var 33,6 Mkr. Av de totala kostnaderna finansieras 

29 procent av ovan redovisade intäkter. Finansieringsgra-

den år 2020 var 24 procent.

Verksamhetens kostnader uppgår till totalt 3 428,0 Mkr, 

vilket är 104,8 Mkr högre än 2020. Ökningen hänför sig i 

stort till budgeterade kostnader för årets lönerörelse samt 

volymökningar. 11,9 Mkr utgörs av kostnader för bidrag till in-

frastruktur, så kallad medfinansiering. 

Årets avskrivningar är 180,2 Mkr, avskrivningarna har ökat 

under flera år som en följd av den höga investeringstakten 

under ett antal år, men har nu stabiliserat sig som en effekt av 

en minskad investeringsnivå. Den största enskilda kostnads-

posten är personalkostnaderna, som inklusive pensionerna 

uppgår till 2 020,6 Mkr eller 56 procent av de totala kostna-

derna om man inkluderar kostnaderna för avskrivningar. Mot-

svarande kostnad föregående år var 1 964,3 Mkr, även det 

56 procent av de totala kostnaderna. 

På sektorerna redovisas intäkter och kostnader som tillhör 

verksamheten. De poster som är kommunövergripande så-

som till exempel kommunens pensionsskuld, förändring av 

semesterlöneskuld och gemensamma friskvårdssatsningar 

redovisas under posten Finansiering. Likt tidigare år tar vi ut 

en procents högre PO-pålägg än vad SKR rekommenderar 

för att täcka kostnader för friskvårdsarbete och andra perso-

nalrelaterade insatser. 

Nettokostnaderna har minskat med 112,3 Mkr, eller -4,2 pro-

cent, att jämföra med 2020 då nettokostnaden ökade med 

11,6 procent. En bidragande orsak till den stora nettokostnads- 

ökningen mellan åren 2019-2020 var att kommunen 2020 

anpassade redovisningen av gatukostnadsersättningar och 

bidrag från privata aktörer utifrån RKR:S rekommendation 

R2 Intäkter. Enligt denna ska inkomster från gatukostnadser-

sättningar och andra bidrag till finansiering av investeringar 

från privata aktörer intäktsföras i takt med att investeringen 

färdigställs och intäktskriterierna är uppfyllda. Det innebär att 

när investeringen är färdig att tas i drift har kommunen full-

gjort sin förpliktelse och inkomsten ska då vara helt intäkts-

förd. Jämförelsetalen för 2019 är justerade utifrån det föränd-

rade sättet att redovisa dessa intäkter. År 2020 resultatförde 

kommunen totalt 5,1 Mkr i gatukostnadsersättning. 2019 var 

motsvarande intäkt hela 127,3 Mkr. Det här sättet att redovisa 

intäkterna gör att resultaten kan variera stort mellan åren och 

försvårar därmed jämförelser. 

Sammantaget visar verksamhetens nettokostnad inneva-

rande år en positiv avvikelse mot budget på 249,1 Mkr. Samt-

liga sektorer bidrar med positiva resultat. Finansiering visar 

däremot en avvikelse på -7,2 Mkr gentemot budget. SKR 

fattade under våren beslut om att ett ändrat livslängdsanta-

gande i RIPS ska användas i pensionsskuldsberäkningarna 

för kommuner och regioner. Förändringen har inneburit att 

kommunens pensionsåtagande/skuld har ökat, vilket gene-

rat en kostnad på 32,9 Mkr år 2021. I budgeten för finan-

siering fanns visst utrymme för ökade pensionskostnaderna, 

vilket gjorde att avvikelsen inte blev större. Då förändringen 

får väsentliga effekter på resultatet för året redovisas posten 

som jämförelsestörande.

Exploatering och realisationsresultat är 224,4 Mkr, att jäm-

föra med resultatet föregående år på -26,2 Mkr. Exploate-

ringsverksamhetens goda resultat är en starkt bidragande 

orsak till minskningen av nettokostnaden mellan åren. 

Mer detaljerad information om de olika sektorernas verk-

samhet och resultat återfinns i avsnittet Driftredovisning.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

De totala skatte- och statsbidragsintäkterna uppgår till 2 988,6 

Mkr, vilket är en ökning med 149,6 Mkr jämfört med föregå-

ende år, eller 5,3 procent. Budgeten för 2021 uppgick till 

2 899,9 Mkr och utfallet innebär därmed en positiv avvikelse 
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gentemot budget med 88,7 Mkr. Både utfallet för slutavräk-

ning 2020 och prognosen för slutavräkning 2021 är positiva.

Under 2021 har Skolverket beslutat om medel gällande 

tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, 

den så kallade ”skolmiljarden”. Syftet med bidraget är att bi-

dra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa 

barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-

pandemin. 

Under året har det även beslutats om statsbidrag till kom-

munerna för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre 

personer. Totalt har kommunen beviljats 24,6 Mkr från dessa 

generella statsbidrag.

Finansnetto

Finansnettot är summan av finansiella intäkter och kostnader. 

Utöver räntan på pensionsskulden består de finansiella kost-

naderna främst av räntor på kommunens lån. En del av lånen, 

cirka en fjärdedel, består i sin tur av lån som är vidareförmed-

lade till dotterbolagen Kungälv Energi AB och Bokab. Ränte- 

kostnaderna för dessa lån motsvaras av en lika stor räntein-

täkt. Ränteintäkterna i övrigt utgörs av borgensavgifter, utdel-

ning på aktier och andelar samt överskottsmedel från pen-

sionsförsäkring. 

Den positiva budgetavvikelsen på närmare 44 Mkr för-

klaras av att det i budget tagits höjd för stigande marknads-

räntor, men också av ett betydligt större överskott från pen-

sionsförsäkringen än tidigare år.

BALANSRÄKNINGEN

Tillgångar  

Totalt har kommunens immateriella och materiella anlägg-

ningstillgångar ett bokfört värde på 4 401,1 Mkr. Under året 

har investeringar skett med 243,9 Mkr och avskrivningar 

med 180,2 Mkr.  Investeringsutfallet är relativt lågt gentemot 

budget även detta år. Projekt har försenats på grund av pan-

demin, då det dels varit svårt att komma in och arbeta i vissa 

boenden, dels varit viss materialbrist. Förseningar har också 

skett på grund av överklagade bygglov och/eller överprövade 

upphandlingar. 

Kommunen har tecknat avtal med Trafikverket om bidrag till 

infrastruktur, så kallad medfinansiering. Bidragen avser bygg- 

nation av GC-banor i kommunen, vänstersväng Sparrås-vägen, 

utbyggnad av väg 168 Ekelöv-Kareby, väg 168-förbifart Tjuvkil 

samt ombyggnad av trafiklösning vid E6 Kungälvsmotet. 

Under året har ett tilläggsavtal beslutats avseende förbi-

fart Tjuvkil, vilket inneburit en ytterligare avsättning på 30,4 

Mkr. Totalt har kommunen nu beslutat om bidrag till infrastruk- 

turella investeringar motsvarande 356,8 Mkr. Motsvarande 

belopp återfinns på skuldsidan som en avsättning. Bidragen 

upplöses med årliga enhetliga belopp under 25 års tid.

Förråd och exploateringsområden visar en minskning på 

39,2 Mkr. Under året har avräkningar skett inom Kongahälla, 

Nordtag samt inom flera mindre exploateringsprojekt.

Likvida medel har ökat med 100,2 Mkr sedan 2020, detta 

samtidigt som vi har amorterat 225,0 Mkr på låneskulden under 

året. Detta förklaras i stort av årets goda resultat samtidigt 

som investeringsutfallet i kommunen har varit lägre än planerat.

De kortfristiga fordringarna har ökat med drygt 145 Mkr 

sedan föregående år. Upplupna skatteintäkter har ökat, så 

även kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag 

samt fordringar kopplade till försäkringslösningen av pensioner. 

Eget kapital 

Det ingående värdet för det egna kapitalet är 1 049,0 Mkr, 

varav 100,0 Mkr är reserverade till en resultatutjämningsre-

serv, RUR. Tillsammans med årets överskott på 450,0 Mkr 

ger detta ett utgående eget kapital på 1 499,0 Mkr.  

Pensionsskuld

Kommunen har en skuld till sina anställda avseende kom-

mande pensioner. Åtagandet är huvudsakligen tryggat genom 

beskattningsrätten, det vill säga att tidigare generationer hit-

tills inte har gjort några finansiella avsättningar. Majoriteten av 

skulden är hänförlig till pensioner intjänade före 1998. Denna 

del av skulden kommer successivt att minska i takt med att 

utbetalningar sker. Skulden påverkas av basbeloppsföränd-

ringar, räntejusteringar samt aktualiseringar. Totalt sett mins-

kade skulden avseende pensioner intjänade före 1998 med 

23,6 Mkr och är vid utgången av året 637,4 Mkr.
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Resultaträkning Fullfonderingssmodell Blandmodell
Mkr Bokslut 2021 Bokslut 2021

Verksamhetens intäkter  1 058,7 1 058,7

Verksamhetens kostnader  -3 428,0 -3 462,9

Avskrivningar -180,2 -180,2

Verksamhetens nettokostnader -2 549,5 -2 584,4

Skatteintäkter 2 522,6 2 522,6

Generella statsbidrag och utjämning  466,0 466,0

Verksamhetens resultat 439,1 404,2

Finansiella intäkter  48,5 48,5

Finansiella kostnader  -37,6 -26,3

Resultat efter finansiella poster 450,0 426,4

Extraordinära poster 0,0 0,0

Årets resultat 450,0 426,4

Kungälvs kommun redovisar sedan 2006 hela pensionsåta-

gandet som en skuld i balansräkningen. Detta är ett avsteg 

från Lagen om kommunal bokföring och redovisning som 

anger att pensioner intjänade före 1998 ska redovisas som 

en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 

Resterande del av pensionsskulden avser pensioner in-

tjänade efter 1998 till anställda med en lön överstigande 7,5 

inkomstbasbelopp. Skulden ökar i takt med intjänande samt 

att fler anställda kommer upp i en lön överstigande 7,5 in-

komstbasbelopp. Utgående skuld 2021 var 315,6 Mkr.

Kungälvs kommun har även en avsättning avseende ålders- 

och efterlevandepension för förtroendevalda. Pensionsavsätt- 

ningen inklusive löneskatt uppgår till 19,0 Mkr i årets bokslut.

Fullfonderingsmodell och blandmodell 
Kungälvs kommun redovisar sina pensionsförpliktelser enligt 

den så kallade fullfonderingsmodellen, flertalet kommuner 

tillämpar blandmodellen och har därmed en ansvarsförbin-

delse istället för en skuld avseende pensioner intjänade före 

1998. Motiven för fullfondering är att ge en mer rättvisande 

bild av kommunens finansiella ställning och utveckling samt 

att minska den framtida belastningen på kommunen då utbe-

talningarna av pensioner ökar. 

För att underlätta jämförelser kommuner emellan och för 

att göra en fördjupad analys av pensionskostnader och för-

pliktelser, har vi tagit fram nedanstående tabell där model-

lerna ställs sida vid sida.

Nyckeltal, koncernen 2021 2020

Lånevolym, Mkr 2 336,0 2 476,0

Genomsnittlig upplåningsränta, % 0,80  0,83

Genomsnittlig upplåningsränta, exklusive derivat, % 0,32 0,37

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år 2,52  2,87

Kapitalbindning, andel av lån %

0-1 år 25,3 16,2

1-3 år 44,7 45,4

3-5 år 25,7 27,7

5-10 år 4,3 6,7 

Över 10 år 0,0 4,0

Genomsnittlig räntebindningstid, år 2,10 2,62

Genomsnittlig räntebindningstid, exklusive derivat, % 0,35  0,69

Marknadsvärde, säkringsinstrument  

Säkrad låneskuld, Mkr 1 070,0 1 050,0

Marknadsvärde, derivat, Mkr -9,8 -37,5

Långfristiga skulder

Skuldförvaltning 

Det övergripande målet med finansverksamheten inom kom-

munkoncernen är att medverka till god ekonomisk hushåll-

ning, främst genom att säkerställa betalningsförmågan och 

trygga tillgången på kapital.

Finansverksamheten bedrivs utifrån Kommunfullmäktiges 

antagna styrdokument, ”Finanspolicy” och kommunstyrel-

sens ”Riktlinjer för den finansiella verksamheten”. Kommu-

nen och dess helägda bolag har samlad skuldförvaltning. 

Verksamheten under 2021
Under året har koncernens låneskuld minskat med 140,0 Mkr, 

från 2 476,0 Mkr till 2 336,0 Mkr. Av låneskulden är 496,0 Mkr 

vidareutlånade till Kungälv Energi AB och 120,0 Mkr till Bokab. 

Övriga bolag och räddningstjänstförbundet har endast kort-

fristig finansiering.

Genom koncernkonto har kommunen en avtalad kredit 

om 300,0 Mkr.

Avsättning bidrag till infrastruktur

Kommunen har under året gjort ytterligare avsättning, så 

kallad medfinansiering, avseende väg 168-förbifart Tjuvkil, 

på totalt 30,4 Mkr. Totalt har kommunen därmed avtal med 

Trafikverket om bidrag till infrastruktur på 356,8 Mkr. För att 

möta dessa bidrag har en avsättning gjorts i balansräkningen. 

2021 har avsättningen tagits i anspråk för utgifter om 6,4 Mkr.

Derivatinstrument
Räntederivaten används i syfte att begränsa risken som rö-

relser i marknadsräntan har på resultatet samt att förkorta 

eller förlänga räntebindningstiden i låneportföljen. Kommu-

nen hanterar ränterisken på total nivå, vilket innebär att kom-

munen i första hand använder sig av portföljsäkring. Med 

portföljsäkring menas att den säkrade risken och/eller den 

säkrade posten kan bestå av ett eller flera lån eller instru-

ment. För samtliga derivatinstrument gäller att de endast får 

användas under förutsättning att det finns en koppling till un-

derliggande position. Derivatinstrument får endast användas 

för att minska och sprida riskerna inom givna mandat. 

De derivat som innehas är så kallade raka ränteswappar. 

En rak ränteswap innebär att rörlig ränta byts mot fast ränta, 

och blir jämförbar med ett fasträntelån. Ränteswappar behålls 

till förfall. Tillåtna instrument för skuldförvaltningen är ränte-

swappar där maximal tillåten löptid för ett enskilt derivatin-

strument är tio år.
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* Se förklaring i stycket ovan.

Soliditet 2017 2018 2019* 2020 2021

% 9,1 9,3 15,4 17,4 23,5

Soliditet, %

Anpassningen innebär att tidigare skuldförd gatukostnads-

ersättning och investeringsbidrag inte längre är redovisade 

som långfristiga skulder utan istället är redovisade som Övrigt 

eget kapital inom Eget kapital. Detta sätt att redovisa ersätt-

ningar och bidrag påverkar kommunens soliditet positivt.

Nettovolymen utestående räntederivat får inte överstiga den 

totala andelen av låneskulden upptagen med rörlig ränta. 

Spekulativt positionstagande i syfte att skapa intäkter på ränte- 

eller kursrörelser är inte tillåtet.

Kungälvs kommun och Kungälv Energi AB har upprättat 

säkringsredovisning för att säkerställa en stabil framtida upp-

låningskostnad för de lån som löper med rörlig ränta.

SoLIDITET 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga handlingsut-

rymme. Den visar hur stor andel av kommunens tillgångar 

som är finansierade med egna medel. 2021 uppgår solidite-

ten till 23,5 procent, vilket är en ökning med drygt sex pro-

centenheter jämfört med föregående år. Att soliditeten har 

förbättrats är en följd av att årets goda resultat förstärker det 

egna kapitalet samtidigt som kommunen har minskat sin låne- 

skuld. Soliditeten är fortfarande något låg beroende på att 

kommunens låneskuld ökade kraftigt, framförallt mellan åren 

2014-2018. Detta som en följd av hög investeringsvolym 

samtidigt som de ekonomiska resultaten var låga under den 

aktuella tidsperioden. 

Av nedanstående tabell framgår att soliditeten ser ut att ha 

ökat stort mellan åren 2018 och 2019. Detta beror på att kom-

munen anpassat redovisningen av gatukostnadsersättningar 

och bidrag från privata aktörer utifrån RKR:S rekommendation 

R2 Intäkter som gäller från och med 2020. Enligt denna ska 

inkomster från gatukostnadsersättningar och andra bidrag till 

finansiering av investeringar från privata aktörer intäktsföras 

i takt med att investeringen färdigställs och intäktskriterierna 

är uppfyllda. 

Det innebär att när investeringen är färdig att tas i drift har 

kommunen fullgjort sin förpliktelse och inkomsten ska då vara 

helt intäktsförd. Detta är en ändring gentemot den intäkts- 

rekommendation som gällde till och med 2019, vilken stipu-

lerade att även gatukostnadsersättningar och icke offentliga 

investeringsbidrag skulle periodiseras över anläggningar-

nas respektive nyttjandeperiod. Kommunen anpassade under 

2020 sin redovisning utifrån nu gällande rekommendation 

och jämförelsetalen för 2019 har justerats utifrån detta. 

KoRTFRISTIGA SKuLDER 

Kortfristiga skulder uppgår till 861,7 Mkr, vilket är en mindre 

ökning jämfört med 2020 då de kortfristiga skulderna var 

849,4 Mkr. Leverantörsskulderna har ökat med drygt 65 Mkr, 

men samtidigt har framförallt de förutbetalda skatteintäkterna 

minskat. Sammantaget har kortfristiga skulder ökat med 12,3 

Mkrår 2021.

FÖRPLIKTELSER

Kommunens totala borgensåtagande uppgår vid årsskiftet 

till 631,5 Mkr, vilket innebär en minskning med 0,5 Mkr gente- 

mot föregående år. Det största åtagandet är gentemot Stif-

telsen Kungälvsbostäder och detta uppgick vid årsskiftet till 

537,0 Mkr. Borgensåtagandet gentemot Soltak AB är det-

samma som föregående år, det vill säga 56,6 Mkr. Kommu-

nens borgensförbindelser för lån till bostadsrättsföreningen 

Ulvegärde uppgår till 18,2 Mkr, vilket även detta är detsamma 

som förra året. Kommunen vill fortsätta minska sitt åtagande 

gentemot föreningen och har därför gett sitt medgivande att 

upplåta panträtt som säkerhet för upplåning. Kommunen har 

sedan flera år ett borgensåtagande gentemot Nordiska Folk-

högskolan, vid årsskiftet uppgick detta till 16,1 Mkr. En minsk-

ning på 0,5 Mkr sedan förra året. Sedan ett antal år har kom-

munen också ett borgensåtagande gentemot Kongahälla 

Ridsällskap, vilket vid årets slut uppgick till 3,0 Mkr. Dessa 

båda borgensåtaganden kan vara förenade med viss risk om 

föreningarnas ekonomi försämras.
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Balanskravsresultat och 
resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat, Mkr 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen - fullfonderingsmodellen 450,0

Pensionsförpliktelser före 1998 -23,6

Årets resultat enligt resultaträkningen - blandmodellen 426,4

Samtliga realisationsvinster -7,2

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 419,2

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0

Årets balanskravsresultat 419,2

2020 2019

Tidigare års balanskravsresultat 43,0 214,4

Enligt kommunallagen ska kommuner ha balans i sin eko-

nomi, vilket innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

Om det skulle uppstå ett underskott måste detta regleras 

och återställas inom de närmast följande tre åren. När av-

stämning av balanskravet görs ska vissa poster undantas. 

Enligt Kommunallagen 11 kap 14§ får kommuner och regioner 

reservera medel till en resultatutjämningsreserv som får an-

vändas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kom-

munfullmäktige beslutade 2020-12-03 att Kungälvs kommun 

ska ha en resultatutjämningsreserv (RUR) och att det maxi-

mala beloppet i denna får uppgå till 100,0 Mkr. Reservering 

till RUR får göras med högst ett belopp som motsvarar det 

lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av 

årets resultat efter balanskravjusteringar som överstiger 1 

procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag 

och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett 

negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pen-

Vid avstämning av balanskravet i Kungälvs kommun har re-

sultatet justerats med posterna realisationsvinster samt pen-

sionsförpliktelser som är intjänade före 1998. Efter dessa 

justeringar uppgår balanskravsresultatet till 419,2 Mkr. Inga 

negativa balanskravsresultat finns att reglera från tidigare år.

sionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske 

istället uppgå till 2 procent av summan av de ovan nämnda 

posterna. Prognosen för det årliga underliggande skatteun-

derlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utveck-

lingen de senaste tio åren, används som riktvärde för när 

disponering från RUR får göras. Om prognosen understiger 

genomsnittet får reserven användas. Detta gäller både vid 

budgetarbetet och bokslutsarbetet.

2020 gjordes en reservering till RUR på 100,0 Mkr, alltså 

det maximala belopp som är fastställt i riktlinjer för God eko-

nomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Årsredovisning Kungälvs kommun 2021 - Version 1 -  2022-03-16

40

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

41

Väsentliga personalförhållanden

Även 2021 är ett år som kommer gå till historien. Stora delar 

av organisationen påverkas fortfarande av den pågående 

pandemin. Förutsättningarna i arbetet har förändrats under 

året efter hur smittspridningen har påverkat restriktioner och 

förhållningssätt. Trots det har oväntade lösningar och nya 

arbetssätt hittats, vilket visar god förmåga och kunskap att 

snabbt kunna ställa om utifrån hur restriktionerna ändrats. 

Under våren och senare delen av hösten har de som kun-

nat arbeta på distans uppmuntrats av sina chefer att göra 

det. Under sommar och tidig höst påbörjades en succesiv 

återgång som fick avbrytas på grund av skärpta restriktio-

ner. Distansarbetet påverkar medarbetarna olika, vissa upp-

lever hemarbetet negativt med en sämre social tillvaro utan 

naturliga pauser när digitala möten avlöser varandra. Andra 

upplever mindre stress i vardagen och önskar till viss del en 

fortsatt möjlighet till distansarbete efter pandemin. 

I verksamheter där distansarbete inte är möjligt har insat-

ser gjorts för att minska risk för smittspridning, exempelvis 

krav på skyddsutrustning och inom vissa enheter har snabb-

tester erbjudits. För att minska antalet fysiska kontakter har 

arbetsplatsträffar genomförts digitalt eller i mindre grupper. 

Medarbetare har fått utbildning i basala hygienrutiner och vi 

har haft ett utökat samarbete mellan sektorerna. Vid samver-

kansmöten har det aktuella läget diskuterats. Under pande-

min har det blivit ett större krav på att den information som 

ges är tydlig och snabb och att informationsflödet fungerar 

både uppåt och nedåt i organisationen. Detta för att alla 

medarbetare ska känna sig säkra och för att kunna följa rikt-

linjer från olika myndigheter.  

LEDARSKAP oCH MEDARBETARSKAP

Varje ledare och medarbetare är värdefull och allas bidrag 

är viktigt. Ledaren ska genom sitt ledarskap förmedla och 

tydliggöra kommunens värdegrund och kultur vidare ut i sin 

verksamhet. Ledare och medarbetare arbetar tillsammans för  

att fastställda mål uppnås och verksamheten utvecklas, och 

det är medarbetarna som gör att det dagliga arbetet fortgår.  

Ett nytt verktyg som kan mäta medarbetares upplevelse 

av kommunen som arbetsgivare har testats på utvalda en-

heter under 2021. Genom verktyget får medarbetare frågor 

(temperaturmätningar) som rör anställningen och arbetsmil-

jön. Tanken är att få aktuella data om hur medarbetare upp-

lever sin arbetssituation och att det ska ersätta den traditio-

nella medarbetarenkäten som tidigare gjorts vart annat år. 

Kungälvs modell för verksamhetsstyrning (Move) innebär 

horisontell styrning och vertikal dialog har implementerats i 

organisationen. Move handlar om kultur och arbetssätt som 

fokuserar på verksamhetens uppdrag och invånarnas behov.  

Verksamhetsstyrningen bygger på förtroendefullt samspel 

med inslag av coachande förhållningssätt men också kontroll.  

En ny styrmodell tar tid att implementera fullt ut men under 

året har fler medarbetare har fått kännedom om modellen 

via APT.

Varje år erbjuds nya chefer att gå Göteborgsregionens ut-

bildning i utvecklande ledarskap ”Ny som chef” och även 

under 2021 har vi haft chefer som deltagit. Vanligtvis hålls det 

även interna chefsutbildningar två gånger om året. Dessa 

har varit pausade under våren men kunde återupptas igen 

under hösten. Syftet är att skapa bra förutsättningar för nya 

chefer men också att ge kunskapspåfyllnad till befintliga. Ut-

bildningarnas teman är ledarskap, lönepolitik, rehabilitering, 

rekrytering, arbetsrätt, ekonomi, kommunikation samt offent-

lighet, sekretess och allmän handling.

En ledardag har kunnat genomföras under året. Under en 

halvdag fick cheferna ta del av vad som är aktuellt inom för-

valtningen och den nya grafiska profilen presenterades. Erik 

Lagersten som är förändringsdirektör i Västra Götalandsre-

gionen gästföreläste. Cheferna kunde välja om de ville delta 

digitalt eller fysiskt. Antalet ledardagar har varit färre än van-

ligt på grund av pandemin då verksamheterna har behövt 

lägga extra stort fokus på sina verksamheter. 

HÄLSA oCH ARBETSMILjÖ

En framgångsfaktor för Kungälvs kommun är att erbjuda hälso- 

främjande arbetsplatser. De präglas av ett systematiskt ar-

bete för att utifrån individ, grupp och organisation stärka de 

faktorer som bidrar till arbetsglädje och hälsa på arbetsplat-

sen. Ett hälsofrämjande arbete kompletterar det traditionella 

förebyggande och rehabiliterande arbete som har fokus på 

att undanröja risker och åtgärda ohälsa. Det nya arbetsmiljö-

mål som fastställdes under 2020 ger ett tydligare fokus på 

ett hälsofrämjande arbete. Under året har chefer och medar-

betare arbetat med att identifiera friskfaktorer.

I Kungälvs kommun ska det vara attraktivt att vara anställd för nuvarande och 
framtida medarbetare. Genom att erbjuda en god och hälsofrämjande arbets-
miljö, där medarbetare känner trivsel, vågar prova nya arbetssätt och har god 
kompetens skapar vi arbetsplatser där många vill arbeta och utvecklas.  
Alla oavsett roll, funktion och position ska vara delaktiga i att utveckla arbetet 
för att ge bästa möjliga kvalitet gentemot medborgarna.

40
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Årshjulet för arbetsmiljö, där gemensamma arbetsmiljöronder 

med definierade aktiviteter bland annat ingår, är grunden för 

ett strukturerat arbete kring hälsa och arbetsmiljö. Alla ar-

betsmiljöronder görs i KIA, systemet för att rapportera risker, 

tillbud och arbetsskador. Detta medför att allt systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM) hålls samlat och förenklar uppfölj-

ning och kontroll. Arbetsmiljöronderna samt annan statistik 

kopplat till arbetsmiljö redovisas i samverkan med våra fack-

liga parter på olika organisatoriska nivåer. Detta för att knyta 

ihop arbetsmiljöarbetet med arbetet i skyddskommitté och 

samverkansstrukturen. 

Sunt Arbetslivs arbetsmiljöutbildningar har genomförts i 

syfte att stärka kunskapen inom arbetsmiljö. Skyddsombud 

och chefer har gått tillsammans på dessa utbildningar som 

under året både genomförts fysiskt och digitalt beroende på 

smittläge och restriktioner. Under 2021 har arbetsmiljöarbe-

tet också bestått av extra samverkansgrupper för att hantera 

arbetsmiljöfrågor relaterat till Covid-19. 

Under hösten har även planering och förarbete för Sunt 

arbetsliv Resursteam gjorts. Resursteamet kommer att bidra 

med kompetensförstärkning kring friskfaktorer för att skapa 

en långsiktigt frisk organisation med låg och stabil sjukfrån-

varo. En pilotgrupp med chefer och skyddsombud deltar 

på workshops där de får med sig uppgifter att arbeta vida-

re med i respektive verksamhet. I samband med detta sker 

workshops och arbete på strategisk nivå för att fånga alla 

perspektiv.

Kungälvs kommun satsar på hälsofrämjande insatser för 

medarbetararna. Till exempel gäller rökfria arbetsplatser och 

personalstöd i form av Falck Healthcare erbjuds. Alla kom-

munens månadsanställda får även ett friskvårdsbidrag till ett 

värde av 1500 kr per år. Under 2021 var det 67,2 procent av 

medarbetarna som använde friskvårdsbidraget, vilket är en 

liten ökning mot 2020 (66,9 procent). Den aktivitet som bi-

draget främst använts till är gym och träning. 

jÄMSTÄLLDHET oCH MÅNGFALD

Jämställdhet och mångfald beaktas i allt arbete på alla nivåer. 

Kungälvs kommun har sedan tidigare anslutit sig till strategin 

för jämställdhetsintegrering i Västra Götalands län och sedan 

dess har flera insatser implementerats i kommunen. Ett krav 

i jämställdhetsarbetet är att varje år systematiskt analysera 

och värdera löner ur ett jämställdhetsperspektiv. Värdering 

av yrken uppdateras kontinuerligt.  Arbetet med jämställda 

löner och könsuppdelad statistik fortgår för att upptäcka och 

eventuellt omfördela resurser i kommunen. Löneprioritering 

av yrkesgrupper och strukturella satsningar utmanas precis 

som tidigare av marknadsutsatta yrkeskategorier. Vi ger en 

jämställd medborgarservice och är en drivkraft för ett jäm-

ställt samhälle.

Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder följs upp 

och jämställdhet- och mångfaldsperspektivet har integrerats 

tydligare i stödmaterialet för det systematiska arbetsmiljöar-

betet. Utöver arbetet med de aktiva åtgärderna åligger det 

chefer att årligen fastställa att alla medarbetare känner till 

handlingsplanen för kränkande särbehandling, trakasserier, 

sexuella trakasserier samt repressalier. Utifrån ny kunskap 

och forskning från MYNAK (Myndigheten för arbetskunskap) 

har handlingsplanen uppdaterats under 2021.

Genom ”Heltidsresan” arbetar vi aktivt för att följa avtalet 

mellan Kommunal och SKR (Sveriges kommuner och regio-

ner) om att öka sysselsättningsgraden för medarbetare. Detta 

är en viktig satsning utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att 

minska skillnaden mellan mansdominerad och kvinnodomi-

nerad verksamhet. Sysselsättningsgraden är generellt lägre 

inom kvinnodominerade yrken vilket påverkar lön och pen-

sion negativt. Det krävs dock ett utvecklingsarbete för att 

motivera fler att vilja arbeta heltid.

KoMPETENSFÖRSÖRjNING oCH uTVECKLING

Medarbetarna är organisationens viktigaste ambassadörer. 

Det är viktigt att värna om de som redan arbetar hos oss 

samtidigt som vi måste fokusera på framtidens medarbetare 

– de vi vill locka att arbeta hos oss. Som för alla arbetsgivare 

är det en stor utmaning med kompetensförsörjning. Kommu-

nen arbetar för att attrahera och rekrytera nya medarbetare 

samt satsa på kompetensutveckling för nuvarande chefer 

och medarbetare. Inom ramen för kommunens strategiska 

mål, att det ska vara attraktivt att vara anställd inom Kungälvs 

kommun, ställs det krav på samordning för kompetensför-

sörjning. Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompeten-

ser kommer att bli ännu viktigare framöver när våra verk-

samheter utvecklas och invånarantal, pensionsavgångar och 

övrig rörlighet ökar. 

Den demografiska utvecklingen med stora pensionsav-

gångar både lokalt och nationellt, gör att vi både på kort och 

lång sikt arbetar aktivt för att behålla och rekrytera rätt kom-

petens till organisationen. Kortsiktigt arbetar vi med att hitta 

ny personal med relevant kompetens till de vakanser som 

finns och rekryterar sommarvikarier främst till vård och om-

sorg. För att behålla personal på längre sikt görs kompetens-

höjande insatser inom flera yrkeskategorier, delvis med hjälp 

av statliga medel och genom avtalet KOM-KR. 

En viktig grupp för framtiden är ungdomar och studenter. 

Vi behöver arbeta aktivt för att attrahera ungdomar att söka 

till utbildningar som relaterar till de olika yrken som finns 

inom kommunen. Det är viktigt för oss som arbetsgivare sy-

nas på mässor och göra besök i skolor visa på bredden av 

yrken inom kommunen. På grund av pandemin hölls även 

årets gymnasiemässa, Gymnasiedagarna & Future Skills, di-

gitalt i samarbete med GR (Göteborgsregionen). I år spelade 

gymnasieungdomar in filmer där de undersökte hur det är att 

jobba kommunalt. Vi hade också yrkesambassadörer som 

bemannade en chatt dit nyfikna ungdomarna kunde skicka in 

frågor. VOC-veckan (vård och omsorgscollage) är en vecka 

där inspiration sprids om utbildningar och yrkesmöjligheter 

inom vård och omsorg. I Kungälv ville vi visa vilken bredd vi 

har i kommunen och inspirera unga att söka sig till vårdyrken, 

därför fick yrkesambassadörerna berätta om sina arbeten på 

sociala medier. I övrigt har vi satsat på kommuninformation 

och i den mån som varit möjlig på grund av pandemin tagit 

emot studenter för praktik. 
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För att stärka övergången från studier till arbete och stimu-

lera för framtida kompetensförsörjning erbjuder vi en ny an-

ställningsform som studentmedarbetare. Syftet är att moti-

vera personer som genomför universitets-, högskole- eller 

eftergymnasial utbildning att i framtiden arbeta i Kungälvs 

kommun. Avtalet ger förutsättningar för att förena pågående 

studier med ett arbete som har en koppling till studierna, 

bland annat genom begränsning av arbetstid till högst 15 

timmar per vecka. Detta stärker arbetslivsanknytningen och 

gynnar både studier och arbete. Det ger också goda förut-

sättningar för en naturlig övergång från slutförda studier till 

arbetsliv då studentmedarbetaren på sikt kan bli en möjlig 

tillsvidareanställd.

Under året har det arbetats vidare med kompetensba-

serad rekryteringsmetod. I januari 2022 implementeras ett 

nytt rekryteringssystem som ytterligare kommer säkerställa 

att rekrytering grundar sig i kompetenser och objektiva be-

dömningar. Detta arbete är viktigt för att bli mer inkluderande 

och minska risken för diskriminering. Vidare används sociala 

medier i större utsträckning för att nå ut med våra svårrekry-

terande tjänster med goda resultat.

Personalomsättningen under 2021 har varit låg jämfört 

med tidigare år. Detta innebär att vi kunnat behålla befint-

lig kompetens inom organisationen. En möjlig förklaring till 

den minskade personalomsättningen är en osäker arbets-

marknad vilket i sin tur kan medföra en lägre benägenhet att 

byta arbetsplats. Samtidigt har kommunen som arbetsgivare 

fokuserat på arbetsmiljön och hälsofrämjande arbetsplatser. 

Kompetensförsörjning och att uppfattas som att det ska vara 

attraktivt att vara anställd är ett fortsatt fokusområde framåt.

oMSTÄLLNINGSFoNDEN

Under 2021 ingicks en ny avtalsperiod med KOM-KR som 

löper från 2021 till 2023. KOM-KR innehåller tre delar; Före- 

byggande insatser, aktiva omställningsinsatser och ekono-

miska förmåner. Kommunens tilldelade medel att ansöka 

om under perioden är 2,7 mkr. Under 2021 har 1,4 mkr an-

vänts eller reserverats. Hittills har 16 insatser godkänts som 

20 olika yrkeskategorier kommer att ta del av. Ett urval av 

de kompetenshöjande insatser är utbildning inom fastighet, 

myndighetsutövning, digitalisering, demens samt en upp-

dragsutbildning mot pedagogiskt kunnande elevassistenter. 

På grund av pandemin har vissa av de planerade utbildning-

arna fått skjutas upp.

LÖNEPoLITIK

Lönesättningen är individuell och differentierad och base-

ras på kommunens beslutade lönekriterier. Lönesättningen 

är ett styrmedel som används för att stimulera, motivera och 

engagera medarbetare att nå god kvalitet och verksamhe-

tens uppsatta mål. Allt fler yrkeskategorier är marknadsut-

satta vilket innebär en utmaning för oss vid löneprioritering 

av yrkesgrupper och vid strukturella satsningar. Vi behöver 

säkerställa att vi har konkurrensmässiga löner så det är att-

raktivt att vara anställd i Kungälvs kommun. Under 2021 har vi 

säkerställt kunskapen hos våra chefer i löneöversynsproces-

sen genom riktade insatser..  
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Personalsammanställningen visar att antalet anställda har 

ökat något från 2020 till 2021. Tabellen visar att antalet 

anställda minskat sedan 2018 för att öka igen under 2021. 

Könsfördelningen är i stort sett oförändrad över tid, liksom 

åldersfördelning och medarbetares medelålder. I kommu-

nerna finns stora kvinnodominerade yrken och att bryta det 

traditionella mönstret av yrkesval är ett långsiktigt arbete 

som måste genomsyra hela samhället.

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt mellan SKR och Kom- 

munal med målet att heltidsarbete ska bli norm inom kvinno- 

dominerade verksamheter. Arbetet med att öka sysselsätt-

ningsgraden fortsätter att ge resultat. Både den genomsnitt- 

liga sysselsättningsgraden och andelen heltidsanställda ökar  

både för kvinnor och män. Andelen kvinnor med heltidsan-

ställning har ökat med 16,1 procent under åren 2015 till 2021. 

Andelen män med heltidsanställning har ökat med 7,6 pro-

cent under samma tidsperiod. Tabellen visar att antal med-

arbetare som går i pension är något fler än under 2020.  

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Personal i siffror 3746 3730 3 728 3 797 3 892 3 852 3 765

Personal fördelat på kön, %

Kvinnor 81,1 81,3 81,3 81,2 81,5 81,3 82,0

Män 18,9 18,7 18,7 18,8 18,5 18,7 18,0

Personal fördelat på ålder, %

29 år och yngre 10,9 11,5 9,6 10,6 11,3 12,1 13,8
30-49 år 48,3 48,5 47,6 47,3 46,8 47,0 47,1

50 år och äldre 40,8 40,0 42,8 42,1 41,9 40,9 39,1

Personalens medelålder, år 45 45 45 45,9 45,7 45,4 45,7

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, % 95,7 95,0 94,6 94,2 93,5 93 92,3

Andel heltidsanställda, % 82,7 79,6 77,7 74,2 72,3 70,0 68,0
 Kvinnor 80,7 77,4 75,4 72,1 69,3 66,7 64,6
 Män 91,2 88,8 87,8 86,3 85,4 84,3 83,6

Pensionsavgångar, antal 77 66 70 84 69 92 146

Arbetad tid mäter den samlade personalresursen, det vill 

säga utförd tid för månadsavlönade, timavlönade samt ar-

bete som sker på mer- och övertid. Antal arbetade timmar 

utförd av månadsavlönad personal har minskat (1,2 procent) 

medan mertid och övertidstimmar har ökat med 12,6 pro-

cent. Antal timmar utförd av timavlönad personal har ökat 

med 1,6 procent från föregående år.

Arbetad tid Andel 2021 % Arbetade  Andel 2020 % Arbetade  Andel 2019 % Arbetade
   timmar 2021    timmar 2020   timmar 2019

Månadsavlönade 89,33 5 049 922 89,6 5 064 151 89,7 5 200 889

Timavlönade 9,79 553 315 9,6 544 515 9,5 549 844 

Mer/övertid 0,88 50 030 0,8 44 426 0,8 47 701

Summa 100% 5 653 267 100% 5 653 092 100% 5 798 434

Det är ett mål att minska timavlönades arbete och öka den 

ordinarie bemanningen genom att i högre grad erbjuda må-

nadsanställda heltidsanställning för att skapa stabilitet och  

kontinuitet i verksamheten. Timavlönad anställning är en 

osäkeranställningsform men ger samtidigt flexibilitet och 

ytterligare resurs för verksamheten vid ordinarie personals 

sjukfrånvaro.

PERSoNAL

ARBETAD TID
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Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig arbetstid

%  2021 2020   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  2012

Kön Kvinnor 10,0 10,5 9,1 8,9 9,2 8,9 7,8 7,0 6,1 5,2

 Män 4,8 5,4 4,3 4,1 4,8 4,0 4,0 3,0 2,9 2,8

Ålder <=29 år 7,5 9,1 6,9 7,0 6,6 5,4 4,1 3,4 3,4 3,1

 30–49 år 8,0 9,1 7,9 7,7 7,8 7,5 7,1 6,0 5,4 4,8

 >=50 år 10,3 10,8 8,7 8,5 9,1 9,4 8,1 7,3 6,2 5,5

Intervall Sjukfrånvaro överstigande  
 60 dagar i förhållande till  39,3 36,5 43,4 42,9 46,8 46,5 45,9* 51,3 46,6 38,1
 total sjukfrånvaro

 Total sjukfrånvaro 8,3 9,5 8,2 8,0 8,3 8,0 7,1 6,4 5,5 4,8

*Från och med 2015 räknas ”sjukfrånvaro överstigande 60 dagar” i timmar. Tidigare år är beräkningen  gjord på dagar. 
Bytet av metod innebär att jämförelse med annan statistik förbättras.

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,6 procentenhe-

ter jämfört med 2020 års mätning. Sjukfrånvaron har minskat 

för både kvinnor och män i alla ålderskategorier men är fort-

farande högre än mätningen 2019 innan pandemin. Andelen 

sjukfrånvaro som är över 60 dagar i förhållande till all sjukfrån- 

SjuKFRÅNVARoN
varo har ökat med 2,8 procent. Ett annat sätt att mäta hälsa 

och ohälsa är att mäta frisknärvaron. 46,7 procent av alla 

tillsvidareanställda hade inga eller max fyra sjukdagar under 

året. Det är en ökning av frisknärvaron med 7,2 procent från 

föregående år.

Personalkostnaderna har under 2021 ökat med 2,9 procent 
och övriga kostnader ökat med 3,5 procent. Andelen perso- 
nalkostnader av bruttokostnaden har minskat med 0,2 pro-

centenheter och övriga kostnader har ökat med motsvarande. 
I personalkostnader ingår även uppräkning av pensionsskul-
den.

 2021  2020 2019 2018
 Andel Mkr Andel Mkr Andel Mkr Andel Mkr

Mkr

Personalkostnader 58,9 % 2 020,6 59,1 % 1 964,3 61,3 % 1 897,7 60,3 % 1 892,3
Övriga kostnader 41,1 % 1 407,2 40,9 % 1 359,1 38,7 % 1 198,5 39,7 %% 1 248,1

Bruttokostnad 100 % 3 427,8 100 % 3 323,4 100 % 3 096,2 100 % 3 140,4

Sjukfrånvaro 2006-2021

Kvinnor Män Total sjukfrånvaro
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Bilaga 6

Indelningen följer SKL:s system för arbetsidentifikation

Yrkesindelning, anställda 2020

Ledning Administration Vård och omsorg Socialt och kurativt
Skola, förskola Kultur och fritid Teknik Kök och städ

yRKESINDELNING 2021

Kommunanställda läses av via vänster axel, befolkningsutveckling läses av via höger axel.

PERSoNAL- oCH BEFoLKNINGSuTVECKLING 2012 TILL 2020

Tabellen visar personalutvecklingen under perioden 2012–

2021 i jämförelse med befolkningsutveckling i Kungälvs kom-

mun under samma tidsperiod. Antalet anställda redovisar hur 

många personer som har en anställning med fast sysselsätt-

ningsgrad och antalet årsarbetare grundas på samma perso-

ner, men sysselsättningsgraden räknas om till heltid. 

Eftersom sysselsättningsgraden har ökat under 2021 löper 

inte kurvorna för personalutveckling helt parallellt. Under 

en tioårsperiod har befolkningsstorleken ökat med 15,4 pro-

cent. Antalet årsarbetare ökade under samma tid med 14,4 

procent och antalet anställda med 8,3 procent. 

Grafen för yrkesindelning visar inom vilka yrkes-

områden personalen är verksam. 74 procent ar-

betar inom yrken som tillhör kärnverksamheten, 

det vill säga vård, skola och omsorg. Av övriga 

områden är en del stödfunktioner till kärnverk-

samheten, i synnerhet kök och städ. Fördelning-

en liknar den från tidigare år. 

Kök och
städ 6%

Ledning 4%

Administration 7%
Teknik 6%

Skola och
förskola 36%
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kurativt 15%
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DRIFTSRESuLTATET

Kommunen har de senaste åren uppnått det finansiella resultat- 

målet om ett resultat som motsvarar 4 procent av skatter och 

statsbidrag. Det är fortsatt viktigt att behålla en resultatnivå 

som möjliggör finansiering utan alltför stor upplåning. Vi ser 

en fortsatt demografisk utveckling samtidigt som kommunen 

har planerat för en högre investeringsnivå de kommande åren 

vilket kommer att påverka de finansiella nettokostnaderna. 

I de prognoser som arbetats fram under början av året så 

ser skatteintäkterna ut att ha en fortsatt god utveckling bero-

ende både på en god befolkningsutveckling och en fortsatt 

uppåtgående konjunktur. Osäkerheten i dessa prognoser har  

naturligtvis ökat i och med utvecklingen i Ukraina. Det är där-

för viktigt att följa utvecklingen noga och ha en beredskap 

för de förändrade förutsättningarna.

INVESTERINGAR

De kommande åren kommer investeringstakten att öka både 

inom skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet då 

flera större investeringsprojekt startar upp. Inom VA-verksam- 

heten byggs flera överföringsledningar och inom skattefinan- 

sierad verksamhet ska flera skolor byggas om och renoveras 

– bland annat Diserödsskolan och Ytterbyskolan inom plan-

perioden. 

Förväntad utveckling

Byggnationen av ett nytt arenaområde planeras att påbör-

jas under 2022. I första etappen byggs infrastruktur. Byggna-

tionen av ishallar, simbad och övriga hallar planeras att på-

börjas 2024 och framåt. Tidiga kalkyler visar att den totala 

investeringsutgiften ligger på cirka 750 Mkr. Arbetet med 

arenaområdet sker i nära samverkan med föreningslivet i 

kommunen. I arbetet med rambudgeten utblick 2023-2026 

arbetas dessa förutsättningar in. 

LÅNESKuLDEN

Den investeringstakt som planeras de kommande åren kom-

mer innebära en ökad låneskuld för kommunen och de finan- 

siella kostnaderna kommer att öka. Låneskulden förväntas 

öka fram till 2026 för att sedan plana ut och minska enligt 

nedanstående diagram

SoLIDITET

Ökningstakten för soliditeten kommer att påverkas och kom-

mer att ligga still under 2022 och 2023 innan den ökar igen 

från 2024 och framåt i den takt som de finansiella målen för-

utsätter.

Prognostiserad låneskuld 2021-2030 i Mkr.

Prognostiserad soliditet 2021-2030
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

BEFoLKNINGSuTVECKLING

Även de kommande åren förväntas befolkningsökningen ligga 

mellan 2,25 upp emot 2,8 procent. Det får en positiv effekt 

på skatteinkomsterna, men ökar också behoven inom verk-

samheterna. Det syns inte minst på Investerings- och drifts-

programmet.  Kommunen har, precis som övriga kommuner i 

Sverige, en utmaning i en åldrande befolkning och behov av 

fler äldreomsorgsplatser. Behov finns också av fler förskole-

platser, en ny grundskola och LSS-boenden. Inom VA-verk-

samheten finns flera föreläggande från Länsstyrelsen och ut-

byggnaden av VA i kustzon kommer att kräva resurser under 

de kommande åren. Tillväxten i kommunen behöver balan-

seras med ekonomiska och personella resurser och förut-

sättningar.

Det behövs inte bara lokaler utan även personella resur-

ser för att möte framtiden. Ambitionen att Kungälvs kommun 

ska vara en attraktiv arbetsplats är ett fortsatt viktigt fokus-

område framåt tillsammans med att säkerställa kompetens-

försörjningen för att möta behoven inom verksamheter.

BILDANDET AV EN KoNCERN 

I slutet av året bildades en koncern med ett moderbolag – 

AB Kongahälla. Det övergripande syftet med verksamheten 

i koncernen är att skapa nytta för Kungälvs kommun och att 

medverka till utvecklingen i kommunen. 2021 präglades av 

utredning och de formella besluten. 

Framåt ser vi att AB Kongahälla ska bedriva en aktiv ägar-

styrning av kommunens samtliga bolag och ansvara för sam-

ordningen av koncernens verksamhet för att uppnå syftet 

utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra 

styrdokument. 

Bolaget ska ha en aktiv roll i samordningen av de kommu-

nala bolagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande 

och samordning av verksamheterna inom kommunkoncer-

nen. Bolaget svarar för styrningen på en strategisk nivå inom 

bolagskoncernen och ska förmedla kommunfullmäktiges 

direktiv och tillse att de fastställda målen för verksamheten 

för bolagen uppfylls.
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FINANSIELLA RAPPoRTER – KoMMuNEN

Mkr Not Budget
2021

Bokslut
2021

Bokslut
2020

Bokslut
2019

Verksamhetens intäkter 1 786,8 1 058,7 843,6 886,9

Verksamhetens kostnader 2 -3 396,4 -3 428,0 -3 323,2 -3 096,2

Avskrivningar 7,8,9 -189,0 -180,2 -182,2 -176,7

Verksamhetens nettokostnader -2 798,6 -2 549,5 -2 661,8 -2 386,0

Skatteintäkter 3 2 445,2 2 522,6 2 378,0 2 350,2

Generella statsbidrag och utjämning 4 454,7 466,0 461,0 303,8

Verksamhetens resultat 101,3 439,1 177,2 268,0

Finansiella intäkter 5 26,3 48,5 33,1 25,0

Finansiella kostnader 6 -59,3 -37,6 -51,4 -54,4

Resultat efter finansiella poster 68,3 450,0 158,8 238,6

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESuLTAT 68,3 450,0 158,8 238,6

Resultaträkning
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FINANSIELLA RAPPoRTER – KoMMuNEN

Kassaflödesanalys
Mkr Not 2021  2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 14 450,0 158,8

Justering för avskrivningar 7,8,9 180,2 182,2

Justering för avsättning pensioner och övriga avsättningar  15,16,17 49,4 25,0

Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur  11 -18,4 2,7

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 14 0,0 0,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet  661,2 368,7 

Förändring förråd och exploateringsområden 12 39,2 73,9

Förändring kortfristiga fordringar  13 -145,4 -57,9

Förändring kortfristiga skulder 19 12,3 75,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten  567,3 460,0 

Investeringsverksamheten   

Ökning/minskning värdepapper 10 -84,9 -2,8

Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar 7,8,9 -243,9 -177,4

Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar  7,8,9 2,1 1,8

Investering i kommunkoncernföretag  -31,0 0,0

Försäljning av kommunkoncernföretag  31,0 0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar 10 0,0 0,0

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 10 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -326,7 -178,4

Finansieringsverksamheten   

Nyupptagna lån 18 85,0 165,0

Amortering av långfristiga skulder 18 -225,0 -218,0

Nyupptagna lån finansiell leasing 18  8,2 0,0

Amortering av skulder för finansiell leasing 18 -1,6 0,0

Förändring övriga långfristiga skulder 18 -0,5 41,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -133,9 -11,8

utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur   

Utbetalning av bidrag till infrastruktur 17 -6,4 -28,1

Årets kassaflöde  100,2 241,7

Likvida medel vid årets början  367,1 125,5 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLuT  467,3 367,1
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Balansräkning
Mkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 7 7,6 7,3

Materiella anläggningstillgångar  

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 4 286,4 4 224,7

Maskiner och inventarier 9 107,2 107,6

Summa materiella anläggningstillgångar  4 393,6 4 332,3

Finansiella anläggningstillgångar 10 711,3 626,4

Summa anläggningstillgångar  5 112,4 4 966,0

Bidrag till infrastruktur 11 289,3 270,8

omsättningstillgångar   

Förråd och exploateringsområden 12 17,7 56,9

Kortfristiga fordringar 13 497,0 351,6

Kortfristiga placeringar  0,0 0,0

Kassa och bank  467,3 367,1

Summa omsättningstillgångar  982,0 775,6

SuMMA TILLGÅNGAR  6 383,7 6 012,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR oCH SKuLDER  

Eget kapital 14  

Årets resultat  450,0 58,8

Resultatutjämningsreserv  100,0 100,0

Övrigt eget kapital  949,0 890,1

Avsättningar   

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 15 972,3 952,2

Avsättning deponi 16 0,0 1,1

Avsättning bidrag till infrastruktur 17 183,5 159,5

Skulder   

Långfristiga skulder 18 2 867,3 3 001,2

Kortfristiga skulder 19 861,7 849,4

Summa skulder  3 728,9 3 850,6

SuMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR oCH SKuLDER  6 383,7 6 012,4

Borgensförbindelser 20 631,5 632,0

Ansvarsförbindelser 21 56,1 53,9

FINANSIELLA RAPPoRTER – KoMMuNEN
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Noter
1. Verksamhetens intäkter
Mkr 2021 2020

Taxor och avgifter 468,2 404,7

Bidrag från staten 175,1 179,3

Övriga bidrag 34,0 28,9

Försäljning varor och tjänster 135,9 138,1

Bokföringsmässig realisationsvinst,  11,8 7,9

sålda fastigheter och maskiner

Avräkning exploateringsprojekt 233,6 84,8

Summa 1 058,7 843,6

2. Verksamhetens kostnader
Mkr 2021 2020

Personalkostnader 1) 2 020,6 1 964,3

Bidrag  69,9 91,0

Entreprenader och köp av verksamhet 1 115,9 1 031,6

Material 145,8 134,3

Avräkning exploateringsprojekt 70,7 101,2

Övriga kostnader  5,0 0,7

Summa 3 428,0 3 323,2

jämförelsestörande kostnader 
Ändrat livslängdsantagande i RIPS 32,9 –

1) Varav pensioner, se not 15.  

3. Skatteintäkter
Mkr 2021 2020

Preliminär kommunalskatt 2 461,3 2 422,0

Preliminär slutavräkning innevarande år 53,7 -33,0

Slutavräkningsdifferens föregående år 7,6 -11,0

Summa 2 522,6 2 378,0

4. Generella statsbidrag och utjämning
Mkr 2021 2020

Inkomstutjämning, bidrag 222,2 202,7

Införandebidrag 0,0 14,4

Kostnadsutjämning, avgift -7,6 16,3

LSS-utjämning, bidrag -10,5 -7,3

Regleringsbidrag/-avgift 139,7 47,2

Kommunal fastighetsavgift 97,6 94,1

Generella statsbidrag 24,6 93,4

Summa 466,0 461,0

Generella statsbidrag 2021 utgörs av medel gällande tillfällig förstärk-
ning av statligt stöd till skolväsendet ”skolmiljarden” på 6,0 Mkr samt 
bidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer  
på 18,6 Mkr.

5. Finansiella intäkter
Mkr 2021 2020

Ränta, reverser 8,0 8,2

Aktieutdelning koncernföretag 9,7 14,8

Borgensavgifter 1,7 2,0

Överskott pensionsförsäkring 27,3 4,7

Övriga finansiella intäkter 1,7 3,3

Summa 48,5 33,1

6. Finansiella kostnader
Mkr 2021 2020

Räntekostnader på lån 20,9 24,1

 - varav derivat 11,2 10,7

Finansiell kostnad, förändring av  16,3 26,9

pensionsavsättningar

Övriga finansiella kostnader 0,4 0,4

Summa 37,6 51,4

7. Immateriella tillgångar
Mkr 2021 2020

Ingående balans investeringar 73,6 76,7

Ingående balans avskrivningar/nedskrivningar -66,3 -59,5

Avskrivningar enligt plan  -3,7 -6,9

Årets utrangeringar -0,1 0,0

Årets investeringar  4,2 -3,1

Årets försäljningar 0,0 0,0

Summa 7,6 7,3

Samtliga tillgångar är externt förvärvade och utgörs av programlicenser.

8. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Mkr 2021 2020

Ingående balans investeringar 5 938,1 5 773,5

Ingående balans avskrivningar/nedskrivningar -1 713,4 -1 560,9

Avskrivningar enligt plan  -149,8 -152,5

Årets utrangeringar -0,2 -1,6

Årets investeringar  213,5 166,2

Årets försäljningar -1,8 0,0

Summa 4 286,4 4 224,7

Genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 30,3 28,7
Lånekostnader ingår i årets investeringar med 0 kr.  
2021 har räntesatsen varit 1,2 %.

9. Maskiner och inventarier
Mkr 2021 2020

Ingående balans investeringar 423,5 409,4

Ingående balans avskrivningar/nedskrivningar -316,0 -293,1

Avskrivningar enligt plan  -26,6 -22,8

Årets utrangeringar 0,0 0,0

Årets investeringar  26,3 14,3

Årets försäljningar 0,0 -0,1

Summa 107,2 107,6

Därav finansiell leasing 6,6 0,0  

Genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 9,0 9,1

10. Finansiella anläggningstillgångar
Mkr 2021 2020

Fordran koncernföretag  617,8 533,3
Aktier koncernföretag 33,9 33,9
Övriga aktier 2,9 2,9
Kommuninvest ekonomisk förening 33,9 33,9
Andelar, insatser, bostadsrätter 20,8 20,8
Andra långfristiga fordringar 2,0 1,7

Summa 711,3 626,4

FINANSIELLA RAPPoRTER – KoMMuNEN
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11. Bidrag till infrastruktur
Mkr 2021 2020

E6 Kungälvsmotets östra ramper 21,8 23,0

Kungälvs kommun beslutade 2014 att medfinansiera E6 Kungälvs-
motets östra ramper med 32,0 Mkr. Bidraget redovisas i balansräk-
ningen och upplöses på 25 år.  

Gång- och cykelvägar och 130,0 137,2
vänstersväng Sparråsvägen 

Kungälvs kommun beslutade 2014 att medfinansiera anläggning av 
gång- och cykelvägar i Kungälvs kommun med 142,0 Mkr. Under 2015 
avsattes ytterligare 3,9 Mkr då en till GC-sträcka tillkommit. Under 2016 
har avtalet kring en av GC-sträckorna skrivits om (Trafikverket åtar sig en 
större del av kostnaden än tidigare) vilket medfört att avsättningen skri-
vits ner med 16,5 Mkr. Under 2017 avsattes ytterligare 3,0 Mkr för bygg-
nation av vänstersvängsfält på Sparråsvägen i samband med exploate-
ringen i Ytterby. Under 2018 har avsättningen minskat med 9,7 Mkr i och 
med att avtalet för sträcka Kärna-Tofta (19,0 MKr) avbrutits samtidigt som 
avsättningen för sträcka Tega-Staby ökat med 9,3 Mkr. Under 2019 och 
2020 har avsättningen ökat med 43,9 Mkr resp 7,6 Mkr i och med att tre 
av GC-sträckorna har ökat i kostnad, dels på grund av kostnadsökningar 
sedan avtalet skrevs, men också på grund av ändrad sträckning på en 
av dem. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.

Väg 168, förbifart Tjuvkil 68,5 41,6

Kungälvs kommun beslutade 2016 att medfinansiera väg 168 förbifart 
Tjuvkil med 52,0 Mkr. Under 2021 har tilläggsavtal om 30,4 Mkr beslu-
tats. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.   

Väg 168 Ekelöv-Kareby 69,0 69,0

Kungälvs kommun beslutade 2009 att medfinansiera väg 168 Ekelöv 
- Kareby med 60,0 Mkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och 
upplöses på 25 år från och med byggstart (tidigast 2024). Av avtalet 
framgår att framtida inflationsuppräkning ska finansieras av kommunen 
varför ytterligare 9,0 Mkr avsatts under 2015. 

Summa 289,3 270,8

12. Förråd och exploateringsområden
Mkr 2021 2020

Förutbetalda kostnader exploateringsområden 15,2 54,8
Förråd 2,5 2,1

Summa 17,7 56,9

13. Kortfristiga fordringar
Mkr 2021 2020

Kundfordringar 94,2 94,4

Avsättning osäkra fordringar  -2,5 -1,9

Fordran koncernföretag, likvidkonto  98,4 66,9

Statsbidragsfordringar 4,8 9,3

Fordran mervärdesskatt 40,3 19,8

Övriga fordringar 88,1 59,5 

Övriga förutbetalda kostnader 28,9 22,7

Upplupna skatteintäkter 142,7 74,1

Övriga upplupna intäkter 2,1 6,7

Summa 497,0 351,6

14. Eget kapital
Mkr 2021 2020

Ingående eget kapital 949,0 890,1

Resultatutjämningsreserv 100,0 100,0

Årets resultat 450,0 58,8

- varav underskott i VA-verksamheten 0,0 -1,5

- varav underskott i Renhållningsverksamheten 0,0 -0,3

Summa 1 499,0 1 049,0 

15. Pensioner
Mkr 2021 2020

Pensionsförpliktelse

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 972,3 952,2

- avsättning inklusive löneskatt 334,9 291,2

- ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 637,4 661,0

Pensionsförpliktelse som tryggats 156,2 148,4

i pensionsförsäkring

Summa pensionsförpliktelser 1 128,5 1 100,7

För 2021 har en separat beräkning avseende sju förtroendevalda be-
ställts från KPA. Dessa ingår i beräkningen ovan med 19,0 Mkr, inklusive 
löneskatt.

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde

Pensionsförsäkringskapital 203,4 199,6

– överskottsfond 33,1 5,8

Varav ansvarsförbindelse

Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 661,0 669,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning 9,1 15,7

Årets utbetalningar -37,1 -38,2

Ändrat livslängdsantagande i RIPS  14,4  -

Övrigt -5,4 15,8

Förändring av löneskatt -4,6 -1,6

utgående ansvarsförbindelse 637,4 661,0 
inklusive löneskatt

Varav pensionsavsättning

Ingående avsättning inklusive löneskatt 278,0 255,7

Ränte- och basbeloppsuppräkning 3,8 5,7

Nyintjänad pension, varav 21,5 19,1

- förmånsbestämd ålderspension 19,7 18,3

- särskild avtalspension 0,0 0,0

- efterlevandepension 0,5 0,0

- PA-KL 1,3 2,1

- övrigt 0,0 -1,3

Årets utbetalningar -7,1 -6,9

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 12,1  -

Förändring av löneskatt 7,3 4,4

utgående avsättning inklusive löneskatt  315,6 278,0

Varav särskilda avtalspensioner enligt överenskommelse

Ingående avsättning inklusive löneskatt 0,7 0,0

Årets utbetalningar -0,3 -0,2

Övrigt 0,0 0,8

Förändring av löneskatt -0,1 0,1

utgående avsättning inklusive löneskatt  0,3 0,7

Aktualiseringsgrad 97,0%  97,0%

Finansiering    
Konsolideringsgrad 13,8% 13,5%

FINANSIELLA RAPPoRTER – KoMMuNEN



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Årsredovisning Kungälvs kommun 2021 - Version 1 -  2022-03-16

52 53

16. Avsättning deponi
Mkr 2021 2020

Ingående avsättning 1,1 2,6

Årets avsättning 0,0 0,0

Belopp som tagits i anspråk -1,1 -1,5

Summa 0,0 1,1

Sluttäckningen är färdigställd 2021.

17. Avsättning bidrag till infrastruktur
Mkr 2021 2020

GC-vägar och vänstersvängsfält Sparråsvägen  

Ingående avsättning 38,5 59,0

Årets avsättning 0,0 7,6

Belopp som tagits i anspråk -6,4 -28,1

Summa 32,1 38,5

Enligt planerna kommer avsättningen att tas i anspråk  
under perioden 2017-2023.

Väg 168, förbifart Tjuvkil
Ingående avsättning 52,0 52,0

Årets avsättning 30,4 0,0

Belopp som tagits i anspråk 0,0 0,0

Summa 82,4 52,0

Enligt planerna kommer avsättningen att tas i anspråk  
under perioden 2021-2025.

Väg 168 Ekelöv-Kareby  
Ingående avsättning 69,0 69,0
Årets avsättning 0,0 0,0
Belopp som tagits i anspråk 0,0 0,0

Summa 69,0 69,0

Enligt planerna kommer avsättningen att tas i anspråk 
under perioden 2024-2027.

Summa 183,5 159,5

18. Långfristiga skulder
Mkr 2021 2020

Låneskuld 1) 2 336,0 2 476,0

Långfristig leasingskuld 6,6 0,0

Investeringsbidrag  65,4 57,6

Anslutningsavgifter 259,1 222,6

Gatukostnadsersättning 200,1 245,1

Summa  2 867,3 3 001,2

Låneskuld  
Ingående låneskuld 2 476,0 2 529,0

Nyupplåning under året 85,0 165,0

Årets amorteringar -225,0 -218,0

Summa  2 336,0 2 476,0

Kreditgivare  
Nordiska investeringsbanken 500,0 500,0

Kommuninvest 1 836,0 1 976,0

Summa  2 336,0 2 476,0

1) Av den totala låneskulden vidareutlånas totalt 616,0 Mkr till Kungälv 
Energi AB samt Bokab. Detta redovisas under not 10, Fordran kon-
cernföretag.

Genomsnittlig upplåningsränta, % 0,81 0,82
Genomsnittlig upplåningsränta exklusive derivat, % 0,39 0,40
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år 2,56 2,95

Kapitalbindning, andel av lån %  
0-1 år 24,4 16,7
1-3 år 47,1 43,4
3-5 år 22,7 29,6
5-10 år 5,8 5,1

Över 10 år 0,0 5,1

Genomsnittlig räntebindningstid, år 2,09 2,60

Genomsnittlig räntebindningstid 0,44 0,78

exklusive derivat, år

Marknadsvärde säkringsinstrument 

Säkrad låneskuld 750,0 780,0

Marknadsvärde derivat -9,2 -28,9

Investeringsbidrag från staten  
Ingående investeringsbidrag 72,1 68,5

Ingående intäktsföring -14,5 -13,3

Årets investeringsbidrag 9,2 3,6

Årets intäktsföring -1,4 -1,3

Summa 65,4 57,6

  

Anslutningsavgifter  
Ingående anslutningsavgifter 271,1 255,9

Ingående intäktsföring -48,5 -42,6

Årets anslutningsavgifter 41,3 15,2

Årets intäktsföring -4,7 -5,9

Summa  259,1 222,6

  

Gatukostnadsersättning  
Ingående gatukostnadsersättning 248,1 217,1

Ingående intäktsföring -3,1 -1,6

Årets gatukostnadsersättning -41,5 30,9

Årets intäktsföring -3,5 -1,5

Summa  200,1 245,1

19. Kortfristiga skulder
Mkr 2021 2020

Leverantörsskulder 259,7 193,7

Skuld koncernföretag, likvidkonto 104,1 114,6

Övriga kortfristiga skulder 24,3 30,4

Källskatt, personal 29,0 30,1

Sociala avgifter 35,8 42,0

Upplupna lönekostnader 0,0 21,9

Upplupna timlöner, OB ersättningar 26,2 24,3

Upplupen ferie- och uppehållslön 32,1 31,6

Upplupen semester och övertid 85,6 80,4

Kortfristig individuell del, pensionsskuld 60,4 59,6

(utbet nästa år)

Löneskatt kortfristig pensionsskuld (utbet nästa år) 14,7 14,5

Skatteavräkning 30,4 62,6

Upplupna räntekostnader 1,7 1,8

Övriga upplupna kostnader 39,9 45,6

Förutbetalt statsbidrag flyktingverksamhet 9,0 17,9

Resultatfond Renhållningsverksamheten 0,7 0,0

Resultatfond VA-verksamheten 8,4 0,0

Övriga förutbetalda intäkter 99,7 78,4

Summa 861,7 849,4
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20. Borgensförbindelser
Mkr 2020 2019

Stiftelsen Kungälvsbostäder 537,0 537,0
Övriga borgensåtaganden, bostäder 18,2 18,2
Nordiska Folkhögskolan 16,6 17,1
Soltak AB 56,6 56,6
Kongahälla Ridsällskap 3,0 3,0

Summa 631,5 632,0

Kungälvs kommun har i januari 2001 ingått en solidarisk borgen såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 
och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som 
per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingått likalydande  borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels 
i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat 
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungälvs kommuns 
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till  510 966 139 138 kr och och totala tillgångar till 518 679 716 010 kr. 
Kungälvs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till  
2 668 307 825 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till  
2 709 690 480 kr.

21. Ansvarsförbindelser
Mkr 2021 2020

Pensionsåtagande, Kungälv Energi AB 55,0 52,6
Pensionsåtagande, Renova AB 1,1 1,3

Summa 56,1 53,9 

22. Leasingavgifter
Mkr 2021 2020

Operationell leasing   

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:  
Inom 1 år 104,6 103,4
Senare än 1 år men inom 5 år 223,9 219,1
Senare än 5 år 206,4 174,8
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 102,0 104,0

Finansiell leasing   
Totala minimileaseavgifter 6,8 0,0
Framtida finansiella kostnader -0,2 0,0
Nuvärdet av minimileaseavgifterna 6,6 0,0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande: 

Inom 1 år 1,8 0,0
Senare än 1 år men inom 5 år 4,8 0,0
Senare än 5 år 0,0 0,0

23. Sale and leaseback

Under 2019 såldes fastigheten Kungälv Fridhem 1 till Hemsö till ett 
försäljningspris av 71,0 Mkr. I lokalerna har kommunen bedrivit äldre-
boendet Ranrikegården. Kommunen hyr fortsättningsvis lokalerna av 
Hemsö för att driva äldreboendet vidare. Avtalet sträcker sig över 15 år. 
Uppsägning ska ske minst nio månader före den avtalade hyrestidens 
utgång. I annat fall förlängs kontraktet varje gång med tio år.

Realisationsvinsten på 55,4 Mkr är uppbokad som en förutbetald intäkt 
och intäktsförs med 1/15 per år under hyresavtalets längd.

24. Räkenskapsrevision
Tkr 2021 2020

Total kostnad för räkenskapsrevision 348,0 377,3

– varav kostnad för de sakkunnigas 270,0 308,0

 granskning av räkenskaperna

– varav kostnad för de förtroendevaldas 78,0 69,3

 granskning av räkenskaperna

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av 
bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2021.

25. Särredovisning VA-verksamheten

Särredovisning har upprättats enligt Lag (2006:412) om allmänna  
vattentjänster. Särredovisningen återfinns under avsnittet Avgifts- 
finansierade verksamheter i Kungälvs kommuns årsredovisning,  
Dnr KS2022/0273. Denna finns tillgänglig hos Kungälvs kommun,  
tel 0303-23 80 00, e-post kommun@kungalv.se, samt på kommunens 
hemsida.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Redovisningsprinciper samt tilläggsupplysningar

SKATTEINTÄKTER

Kommunen följer RKR:s rekommendation R2, vilket innebär 

att den prognos för skatteavräkningen som Sveriges Kom-

muner och Regioner (SKR) publicerat i december under rä-

kenskapsåret har använts vid beräkning och periodisering 

av årets skatteintäkt. Vid delårsbokslut används alltid senaste 

prognosen från SKR.

Årets redovisade skatteintäkter består av tre olika delar:

– de preliminära månatliga skatteinbetalningarna

– en preliminär slutavräkning som bygger på SKR:s prognos  

 för bokslutsåret

– differensen mellan den slutliga taxeringen och den redo- 

 visade skatteintäkten föregående bokslutsår

INTÄKTER FRÅN AVGIFTER, BIDRAG 

oCH FÖRSÄLjNINGAR

Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg 

och barnomsorg faktureras månatligen, VA-konsumtionsav- 

gifter samt avgifter för renhållning faktureras varannan månad. 

Tio procent av anslutningsavgifterna intäktsförs direkt för att 

bland annat täcka kostnader för administration. Intäkter från 

olika projekt redovisas i takt med att kostnader uppstår. 

Enligt RKR:s rekommendation R2 ska offentliga bidrag 

samt avgifter som är hänförbara till en investering intäktsfö-

ras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och 

förbrukning. Inkomster från gatukostnadsersättningar och 

andra bidrag till finansiering av investeringar från privata ak-

törer ska däremot intäktsföras i takt med att investeringen 

färdigställs och intäktskriterierna är uppfyllda. Det innebär 

att när investeringen är färdig att tas i drift har kommunen 

fullgjort sin förpliktelse och inkomsten ska då vara helt in-

täktsförd. Detta är en ändring gentemot den intäktsrekom-

mendation som gällde till och med 2019, vilken stipulerade 

att även gatukostnadsersättningar och icke offentliga inves-

teringsbidrag skulle periodiseras över anläggningarnas res-

pektive nyttjandeperiod. Kommunen har under 2020 anpas-

sat sin redovisning utifrån nu gällande rekommendation och 

jämförelsetalen för 2019 har justerats utifrån detta. Undanta-

get är så kallade parkeringsfriköp där det enligt kommunens 

bedömning fortfarande finns ett åtagande även efter inves-

teringens färdigställande. Det innebär att intäkten för parke-

ringsfriköp periodiseras på ett sätt som återspeglar åtagan-

dets längd enligt avtal. 

PERSoNALKoSTNADER

Upplupna löner avseende timanställda, ersättning för övertid 

och obekväm arbetstid samt eventuella retroaktiva löner har 

periodiserats. Semesterlöneskuld, övertidsskuld, intjänad ferie- 

lön och uppehållslön för lärare har periodiserats och redo-

visas, inklusive upplupen arbetsgivaravgift, som en kortfristig 

skuld. 

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande 

av den ekonomiska livslängden görs utifrån beräknad eko-

nomisk nyttjandeperiod. Aktivering av anläggningstillgångar 

sker normalt den månad som investeringen tas i bruk. Nomi-

nell metod används för beräkning av avskrivningar, det vill 

säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde.

Avskrivningstider År

VA-anläggningar 33-80

Byggnader 20-80

Gator, broar och hamnanläggningar 20-75

Maskiner, inventarier och bilar 5-20

Datorer och kringutrustning, programlicenser  3-5

Mark och konst Ingen avskrivning

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till an-

skaffningsvärde efter avdrag för av- och nedskrivningar. An-

läggningarnas värde och livslängd prövas under året för att 

se om nedskrivningsbehov finns. 

GRÄNSDRAGNING MELLAN KoSTNAD 

oCH INVESTERING

I Kungälvs kommun gäller att den ekonomiska livslängden 

ska överstiga tre år och att anskaffningsvärdet ska överstiga 

ett värde om minst 0,5 prisbasbelopp för att en anskaffning 

ska redovisas som anläggningstillgång.

LÅNEKoSTNADER

Kommunen räknar in lånekostnader i anskaffningsvärdet för 

materiella anläggningstillgångar enligt RKR:s rekommenda-

tion R4. Lånekostnaden beräknas utifrån den genomsnitt-

liga räntan på kommunens långfristiga låneskuld under pe-

rioden, så kallat generellt lånearrangemang. Det innebär att 

Kungälvs kommun följer Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, övrig redo- 

visningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR),  

med några få undantag. Dessa framgår under respektive rubrik nedan. 

För bolagens redovisning följs Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd  

(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag samt (BFN 2012:1) Årsredovisning och  

koncernredovisning (K3).
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lånekostnader inräknas i tillgångens anskaffningsvärde för 

investeringsprojekt som tar betydande tid att färdigställa. 

Detta under förutsättning att kommunen har lånekostnader 

vid denna tidpunkt. Ränta under byggtid tillämpas enbart på 

projekt avseende verksamhetsfastigheter som pågår under 

en period av minst sex månader och där den upparbetade 

investeringsutgiften uppgår till minst 5 Mkr.

BIDRAG TILL INFRASTRuKTuR 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att lämna bidrag till 

infrastruktur avseende byggandet av GC-banor, utbyggnad 

av väg 168 Ekelöv-Kareby, förbifart Tjuvkil, vänstersvängs-

fält Sparråsvägen samt ombyggnad av trafiklösning vid E6 

Kungälvsmotets östra ramper, totalt 356,8 Mkr. Bidragen 

ska upplösas under 25 år. Någon nuvärdesberäkning av av-

sättningen har inte gjorts. I resultaträkningen har redovisats 

upplösning av de beslutade bidragen för GC-banor, förbifart 

Tjuvkil, Sparråsvägen samt E6 Kungälvsmotet med ett be-

lopp motsvarande en tjugofemtedel. Bidraget avseende ut-

byggnad av väg 168 har ännu inte börjat lösas upp eftersom 

beslutet fattades under 2009 och därmed omfattas av det 

undantag som anges i RKR:s rekommendation 6, Redovis-

ning av bidrag till infrastrukturella investeringar. 

ExPLoATERINGSVERKSAMHET

Nedlagda kostnader och erhållna intäkter för pågående ex-

ploateringsverksamhet redovisas som omsättningstillgångar 

respektive kortfristiga skulder. Under pågående exploate-

ring kan vid årsskiften kostnader belasta innevarande år och 

intäkter nästkommande. 

Exploateringsprojekten ses över löpande och avräkning sker 

allt eftersom delområden inom projekten avyttras och kost-

naderna hänförliga till aktuella områden kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar, offentliga in- 

vesteringsbidrag och anslutningsavgifter aktiveras i samband 

med att berörda investeringar färdigställs. 

PENSIoNER

Lagen om kommunal bokföring och redovisning anger att 

pensionsåtagandet ska redovisas enligt blandmodellen. 

Detta innebär att pensioner intjänade före år 1998 lyfts ur 

balansräkningen och redovisas som en ansvarsförbindelse. 

Pensioner intjänade från och med 1998 ska redovisas som 

en skuld i balansräkningen. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 2006-06-19 § 139 

har Kungälvs kommun bytt redovisningsprincip beträffande 

redovisningen av kommunens totala pensionsåtagande. 

Pensioner intjänade före år 1998 har lyfts in som en avsätt-

ning i balansräkningen, inklusive särskild löneskatt. Kommu-

nen har därmed, i likhet med flera andra kommuner, gått ifrån 

den så kallade blandmodellen och tillämpar istället fullfon-

deringsmodellen. Motiven för fullfondering är att ge en mer 

rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och ut-

veckling samt att minska den framtida belastningen på kom-

munen då utbetalningarna av pensioner ökar. 

Den avgiftsbestämda ålderspensionen med tillhörande 

löneskatt, som utbetalas under 2022, har bokats upp som 

kortfristig skuld i 2021 års bokslut. Beräkningen av pensions-

förmånerna är gjord enligt SKR:s ”Riktlinjer för beräkning av 

pensionsskuld”, RIPS19, och utförda av KPA. Pensionsförplik-

telser för förtroendevalda redovisas enligt rekommendation 

R10, Pensioner. 
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LÅNGFRISTIGA SKuLDER 

Långfristiga skulder som förfaller till betalning inom tolv må-

nader har tidigare klassificerats som kortfristiga skulder. Från 

och med 2019 redovisas dock hela låneskulden som lång-

fristig i enlighet med rekommendation R7. 

SÄKRING AV RÄNTEBINDNING

Kungälvs kommun utnyttjar derivatinstrument för att säkra ex- 

poneringen för ränterisker. Säkringsstrategin regleras i Finans- 

policy. Kommunen strävar med denna säkringsstrategi efter 

att åstadkomma en stabil framtida upplåningskostnad. Mål-

sättningen är att reducera osäkerheten hänförlig till lån med 

rörlig ränta.

LEASING

De avtal avseende leasing och hyra av lös egendom som 

tecknats från och med januari 2021 redovisar Kungälvs kom-

mun i enlighet med RKR R5. Det innebär att avtal som klassi- 

ficerats som finansiella avtal redovisas som anläggningstill-

gång och förpliktelsen att betala leasingavgiften redovisas 

som skuld i balansräkningen. Effekten på resultaträkningen 

sker i form av avskrivning och ränta. Avtal avseende lös 

egendom som tecknats före 2021 redovisas likt tidigare år 

som operationell leasing. 

Samtliga avtal avseende fast egendom är som tidigare 

klassificerade som operationella. Kartläggning och analys av 

dessa är påbörjad och beräknas vara genomförd till delårs-

bokslutet 2022.

jÄMFÖRELSESTÖRANDE PoSTER

De poster som kommunen i tilläggsupplysningarna redovi-

sat som jämförelsestörande har bedömts att på ett tydligt 

sätt påverka jämförelsen med motsvarande poster andra år. 

Någon beloppsgräns har inte fastställts eftersom exempelvis 

skillnaden mellan vad som är jämförelsestörande i finansiella 

kostnader skiljer sig från vad som är jämförelsestörande i 

verksamhetens kostnader.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovis-

ningen även innehålla så kallade sammanställda räkenska-

per, en koncernredovisning. De sammanställda räkenska- 

perna omfattar kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder samt 

det helägda kommunala bolaget koncernen AB Kongahälla 

med dotterbolagen Kungälv Energi AB, Bohusläns Kommu-

nala Exploaterings AB och Bagahus AB, samt Bohus Rädd-

ningstjänstförbund. Räddningstjänsten i Kungälvs kommun 

bedrivs sedan januari 2013 i ett gemensamt kommunalför-

bund med Ale kommun. Kommunens andel av förbundet 

uppgick under 2021 till 60 procent. I kommunal redovis-

ningspraxis anses kommunen utöva ett väsentligt inflytande 

vid en röstandel av minst 20 procent. Undantagsregeln för 

företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning har till-

lämpats för Soltak AB.

Utgångspunkten för koncernredovisningen är de fastställda 

balans- och resultaträkningarna för kommun och dotterbo-

lag. Alla interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har 

eliminerats. Att efter eliminering dra samman kommunens 

och bolagens räkenskaper till en redovisningsenhet kallas 

konsolidering. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmeto-

den med proportionell konsolidering. Med förvärvsmeto-

den avses att det av kommunen förvärvade egna kapitalet i 

dotterföretagen har eliminerats. Därefter har intjänat kapital 

räknats in i koncernens egna kapital. Med proportionell kon-

solidering avses att om dotterföretagen inte är helägda tas 

endast ägda andelar av räkenskaperna in i koncernredovis-

ningen.
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ordförklaringar

FINANSIELLA INTÄKTER
De intäkter som uppkommer genom kommunens finansie-

ring. Nästan uteslutande handlar det om räntor som kommu-

nen får in på sparade pengar.

FINANSIELLA KoSTNADER
De kostnader som uppkommer genom kommunens finansie-

ring. Nästan uteslutande handlar det om räntor som kommu-

nen betalar på lånat kapital samt räntor på pensionsskulden.

FINANSIELLT NETTo (FINANSNETTo)
Visar skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

INTERNRÄNTA
Internt beräknad ränta för en investering.

INTÄKTER
Kommunens periodiserade inkomster, det vill säga beloppen 

har fördelats på de tidsperioder (månad, kvartal, år etc) som 

inkomsterna avser.

KAPITALKoSTNAD 
Kapitalkostnaden består förutom av avskrivning också av 

internränta och är en periodisering av investeringsutgiften. 

Kapitalkostnadens storlek avgörs av investeringsutgiften, ränte- 

satsen och anläggningens nyttjandeperiod.

KASSAFLÖDESANALyS
Beskriver på vilket sätt kommunen genom sin verksamhet 

och genom upplåning fått in pengar och hur dessa har an-

vänts under ett räkenskapsår. 

KoSTNADER
Kommunens periodiserade utgifter, det vill säga beloppen 

har fördelats på de tidsperioder (månad, kvartal, år etc) som 

utgifterna avser.

KoRTFRISTIGA SKuLDER
Avser skulder som förfaller till betalning inom ett år. Exempel 

på kortfristiga skulder är leverantörsskulder, moms och per-

sonalens intjänade semester.

LIKVIDA MEDEL
Pengar i kassa och bank.

LIKVIDITET
Ett mått på kommunens förmåga att på kort sikt skaffa fram 

pengar och klara löpande betalningar.

LÅNGFRISTIGA SKuLDER
Skulder som förfaller till betalning senare än om ett år.

AMoRTERING
Avbetalning på lån.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, till 

exempel inventarier, byggnader och anläggningar.

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
Verksamhet vars kostnader finansieras av taxor och avgifter 

från de som nyttjar tjänsterna, exempelvis vatten och avlopp 

samt renhållning. 

AVSKRIVNINGAR
Redovisningsbegrepp som innebär att anskaffningsutgiften 

för en tillgång inte kostnadsförs direkt utan periodiseras över 

tillgångens nyttjandeperiod. Den årliga avskrivningen ska 

motsvara tillgångens värdeminskning. Exempel: Om kommu-

nen köper en bil som kan användas i fem år för 100 000 kro-

nor, redovisar kommunen varje år 20 000 kronor som kost-

nad för bilen i resultaträkningen: bilen skrivs av på fem år. 

BALANSKRAVSRESuLTAT
Balanskravet innebär att kommuner och regioner inte får  

besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna.  

Om resultatet vid årets slut ändå blir negativt måste det kom-

penseras med överskott inom tre år. En så kallad balans-

kravsutredning genomförs varje år för att fastställa om ba-

lanskravet är uppfyllt.

BALANSRÄKNING
En stillbild som visar kommunens ekonomiska ställning vid ett 

bestämt tillfälle. För den balansräkning som finns i årsredo- 

visningen är detta tillfälle räkenskapsårets sista dag. Balans-

räkningen består av två delar. I den övre finns kommunens 

tillgångar. I den nedre visas hur mycket av detta som är kom-

munens skulder och hur mycket som är eget kapital. Övre 

delens summa skall vara densamma som den nedre delens. 

De ska balansera, därav namnet balansräkning.

BoKSLuT
En sammanställning av kommunens löpande bokföring som 

visar den ekonomiska ställningen (resultatet) på boksluts- 

dagen. Bokslut kan göras för del av ett år eller för ett helt 

räkenskapsår. När bokslutet görs för ett helt räkenskapsår 

kallas det årsbokslut. I kommunen görs bokslut tre gånger 

per år, tertial 1 = 30 april, tertial 2 = 31 augusti samt vid årsskif-

tet, tertial 3 = 31 december. 

BuDGET
En ekonomisk och verksamhetsmässig plan för kommunens 

framtida verksamhet.

EGET KAPITAL
Visar skillnaden mellan tillgångar och skulder. Den del av 

kommunens tillgångar som inte är lånefinansierade.

FINANSIELLA RAPPoRTER – KoMMuNEN



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Årsredovisning Kungälvs kommun 2021 - Version 1 -  2022-03-16

58 59

oMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar som kommunen avser att omsätta inom det när-

maste året, till exempel förråd, kortfristiga placeringar och 

banktillgodohavanden.

PERSoNALKoSTNADER
Summan av löner och sociala avgifter. 

PRoGNoS
Uppskattning, bedömning av den framtida utvecklingen.

RESuLTAT
Summan av samtliga intäkter i resultaträkningen minskat med 

samtliga kostnader, dvs kommunens över- eller underskott. 

Periodens redovisade resultat motsvaras av samma belopp i 

balansräkningen under posten eget kapital. Redovisat resul-

tat för hela räkenskapsåret är årets resultat. 

RESuLTATRÄKNING
Ett sammandrag av kommunens samtliga intäkter och kost-

nader under ett räkenskapsår. Visar hur mycket pengar som 

kommit in under året, vad pengarna använts till och vad re-

sultatet blev.

RESuLTATuTjÄMNINGSRESERV
En möjlighet för kommuner och regioner att reservera delar 

av ett positivt resultat. Resultatutjämningsreserven (RUR) kan 

sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna in-

täkter över en konjunkturcykel. 

RÄKENSKAPSÅR
Tiden mellan två årsbokslut kallas räkenskapsår. I kommunen 

är räkenskapsåret detsamma som kalenderåret, det vill säga 

från 1 januari till 31 december.

SALE AND LEASE BACK
En försäljning av en tillgång enligt ett köpeavtal och en efter-

följande lease enligt ett leasingavtal med den ursprungliga 

ägaren av tillgången som leasetagare.

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Verksamhet vars kostnader till stor del finansieras via kom-

munalskatten.

SoLIDITET
Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt 

och anges i form av hur stor andel av kommunens totala re-

surser som utgörs av eget kapital. Om kommunen har stora 

skulder i förhållande till de tillgångar som finns i kommunen 

är soliditeten låg.

TILLGÅNGAR
Kommunens resurser, till exempel likvida medel, lager, kund-

fordringar, inventarier, anläggningar. Tillgångar utgör den ena 

sidan i balansräkningen och är lika stor som sidan skulder 

och eget kapital tillsammans.

ÅRSREDoVISNING
Årsredovisningen är en redogörelse som kommunen måste 

göra i slutet av varje år. De delar som skall ingå i årsredovis-

ningen är:

• Resultaträkning 

• Balansräkning 

• Kassaflödesanalys 

• Noter 

• Driftredovisning

• Investeringsredovisning

• Förvaltningsberättelse 

FINANSIELLA RAPPoRTER – KoMMuNEN
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Kommunstyrelsens budgetdirektiv grundar sig på det finans-

politiska ramverket beslutat i rambudgeten. Målet för perio-

den är ett årligt överskott på 4 procent, vilket ska tillgodose 

framtida nödvändiga investeringar, trygga kärnverksamhe-

ten och klara morgondagens pensionskostnader. Förändrat 

arbetssätt, effektiviseringar och att öka intäkterna var upp-

draget som gavs. Ett åtgärdspaket på totalt 26,4 Mkr fördela-

des ut till samtliga sektorer. Samtidigt ska nya förutsättningar 

hanteras. 

Under året var förvaltningens kostnader för lönerörelsen 

56 Mkr. Antalet barn och elever inom sektor Bildning och lä-

rande var fler jämfört med 2020. Även sektor Trygghet och 

stöd har fler brukare inom verksamheten LSS, under året har 

ett gruppboende och ett serviceboende öppnats. Verksam-

hetens kostnader för fler barn, elever och brukare uppgår till 

29,7 Mkr. Investeringar i lokaler, gator och vägar har genom-

förts. Driftskostnadskonsekvenser till följd av investeringar i 

infrastruktur, det vill säga gator, vägar och parkeringar, ökar 

både avskrivningar och driftskostnader.

Sektorernas nettokostnadsutveckling är 123,5 Mkr vilket 

motsvarar 4,6 procent. Nettokostnadsökningen är lägre i för- 

hållande till budgeten, budgetavvikelsen är +81,8 Mkr. I resul-

tatet ingår 18,2 Mkr som kommunen erhållit till följd av de 

tillfälliga regler för sjuklönekostnader som riksdag och rege-

ring införde på grund av coronaviruset. Samtliga sektorer  

redovisar positiv avvikelse i jämförelse med budget. 

Nettokostnaderna för den politiska verksamheten är 16,5 

Mkr, budgetavvikelsen är +0,5 Mkr. Utfallet är en högre kost-

nad i jämförelse med 2020. Utfallet 2020 var lågt vilket till 

stor del var hänförligt till pandemin vilket bland annat har 

inneburit ändrat arbetssätt till fler digitala möten. 

Nettokostnadsökningen för kommungemensamma över-

gripande kostnader och Stab är 5,1 Mkr. Under 2021 har kom-

munen erhållit 18,2 Mkr i statsbidrag för sjuklönekostnader, 

motsvarande intäkt 2020 var 33,6 Mkr. Staben har genomfört 

åtgärder om 1,0 Mkr för att minska kostnaderna. 

Nettokostnadsökningen för sektor Bildning och lärande 

beror främst på ökade kostnader för lönerörelsen samt fler 

barn och elever inom alla verksamheter. Sektorn har under 

året arbetat med åtgärder om 14,5 Mkr för att minska kost-

naderna. Andelen elever som är inskrivna på fritidshem har 

minskat under senaste året vilket är en av orsakerna till om-

ställningsarbetet inom grundskolan. Det är svårt att veta om 

elevminskningen på fritidshemmen är en trend eller en till-

fällig effekt av pandemin. Gymnasieskolan har under året ar-

betat med handlingsplan och gjort omställningar för att nå en 

budget i balans. Under året har sektorn fått ett statsbidrag på 

6 Mkr från Skolverket, ”Skolmiljarden”, som syftar till att öka 

förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning 

de har rätt till, trots pandemin. 

Driftredovisning
För sektor Trygghet och stöd består kostnadsökningen främst 

av fler platser inom LSS, ökade kostnader inom myndighet 

samt lönerörelsen. Under året har en gruppbostad och en 

servicebostad LSS öppnats. Inom myndighet har antal köpta 

vårddagar barn och ungdom 0 – 20 år ökat. Även egna fa-

miljehem har ökat och det har gjorts flera nya placeringar 

av barn och ungdomar under hösten 2021. Det finns även 

en ökning av antal ärenden och därmed kostnader avseen-

de våld i nära relationer. Verksamheterna inom sektorn har 

på flera olika sätt påverkats av pandemin. Exempelvis inom 

hemtjänsten har hantering av skyddsutrustning tagit extra tid 

samtidigt som inköp av skyddsmaterial medfört merkostna-

der. Antalet riktade statsbidrag har ökat och därmed kunnat 

finansiera en ökad bemanning. Tjänster som ska finansieras 

med statsbidrag har inte varit fullt ut tillsatta under hela året 

vilket genererar ett överskott. Sektorn har genomfört åtgär-

der på 8,9 Mkr med målet att minska kostnadsutvecklingen.

Sektor Samhälle och utveckling har något högre kostna-

der i jämförelse med föregående år. Den främsta orsaken 

avser infrastruktur, det vill säga en ökning av allmän plats-

mark såväl som gator och vägar inklusive parkeringsytor och 

parkeringar. Kostnadsökningar finns även för akut underhåll 

av kommunens fastigheter. Kommunens fastighetsbestånd 

består till en viss del av äldre fastigheter som är i behov av 

underhållsarbete, vilket inneburit att kostnaderna för akut fel-

avhjälpande underhåll ökat. Pandemin har vidare inneburit 

lägre kostnader för färdtjänst, men också ett intäktsbortfall 

när fritidsanläggningarna har varit stängda. Sektorn har sam-

tidigt genomfört åtgärder på 2,0 Mkr för att minska kostnads-

utvecklingen.

Inom Finansiering redovisas kommunövergripande poster 

som till exempel pensionskostnader, förändring av semester- 

löneskuld och upplupna lönekostnader. Avvikelsen mot bud-

get var ett underskott på 7,2 Mkr, där den negativa avvikel-

sen är kopplad till en ändring under året av det livslängds-

antagande som används i pensionsskuldsberäkningen. Änd- 

ringen har inneburit en större engångskostnad för kommu-

nen på 39,2 Mkr.

Exploateringsverksamheten visar på ett stort överskott på 

217,2 Mkr för året att jämföra med budgeterat resultat på 50,0 

Mkr. Det är framför allt försäljningar inom Kongahälla och Nord- 

tag samt intäkter från gatukostnadsersättningar som bidrar 

till överskottet.

Försäljning av tomter, avsedda för byggnation av förskolor, 

samt försäljning av Marstrand 6:138 har medfört en realisa-

tionsvinst på 7,2 Mkr.

DRIFTREDoVISNING
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Mkr Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
2021 2021 2021 2020

Politisk organisation

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader -17,0 -16,5 0,5 2,3

Summa nettokostnad -17,0 -16,5 0,5 2,3

Stab och övergripande kostnader

Intäkter 25,7 50,0 24,3 52,4

Kostnader -279,3 -239,0 40,3 -236,3

Summa nettokostnad -253,6 -189,0 64,6 -183,9

Bildning och lärande

Intäkter 229,3 242,3 13,0 238,7

Kostnader -1 476,4 -1 476,0 0,4 -1 446,5

Summa nettokostnad -1 247,1 -1 233,7 13,4 -1 207,7

Trygghet och stöd

Intäkter 311,4 357,1 45,7 331,2

Kostnader -1 423,2 -1 468,1 -44,9 -1 372,3

Summa nettokostnad -1 111,7 -1 111,0 0,7 -1 041,0

Samhälle och utveckling

Intäkter 725,1 744,6 19,5 742,2

Kostnader -964,2 -981,2 -17,0 -958,2

Summa nettokostnad -239,1 -236,6 2,6 -216,0

Summa -2 868,6 -2 786,8 81,8 -2 663,3

Finansiering 20,0 12,8 -7,2 27,7

Exploatering 50,0 217,2 167,2 -33,7

Realisationsresultat 0,0 7,2 7,2 7,5

Verksamhetens nettokostnader -2 798,6 -2 549,5 249,1 -2 661,8

Driftredovisning

DRIFTREDoVISNING
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Mkr Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse 2021 

Politisk organisation -17,0 -16,5 0,5

Stab och övergripande kostnader -253,6 -189,0 64,6     

Bildning och lärande

 - Sektorgemensamt -106,5 -104,5 2,1

 - Förskola och pedagogisk omsorg -339,4 -334,7 4,7

 - Grundskola och fritidshem åk F-6 -436,4 -437,2 -0,8

 - Grundskola och fritidshem åk 7-9 -125,3 -121,6 3,7

 - Gymnasiet och vuxenutbildning -198,1 -195,9 2,1

 - Kultur -41,4 -39,8 1,6

Summa Bildning och lärande -1 247,1 -1 233,7 13,4

Trygghet och stöd

Sektorchef -36,2 -20,8 15,4

Myndighet -211,6 -237,6 -26,0

Försörjningsstöd -21,0 -23,1 -2,1

Sociala resurser -69,3 -64,6 4,8

Vård och omsorgsboende -215,9 -212,6 3,3

Stöd i ordinärt boende -197,3 -199,2 -1,9

Hälso- och sjukvård -102,0 -96,7 5,3

LSS-boende och daglig verksamhet -251,9 -250,1 1,9

Nyanlända -6,4 -6,4 0,0

Summa Trygghet och stöd -1 111,7 -1 111,0 0,7

Samhälle och utveckling -239,1 -236,6 2,5

Finansiering 20,0 12,8 -7,2

Exploatering 50,0 217,2 167,2

Realisationsresultat 0,0 7,2 7,2

Verksamhetens nettokostnader -2 798,6 -2 549,5 249,1

Detaljspecificerad driftredovisning 

TILLÄMPADE INTERNREDoVISNINGSPRINCIPER

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla res-

pektive sektors och verksamhets ekonomiska relationer till 

sin omvärld, där de andra sektorerna och verksamheterna 

utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resul-

taträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller 

kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även 

kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan sek- 

torer och verksamheter. Omvänt finns det poster i resultat-

räkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simu-

leras kalkylmässigt.

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredo-

visningen, är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjäm-

ning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära 

poster. 

Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:

– personalomkostnader, i form av avtalsförsäkringar, avtals-

pension och löneskatt. Dessa kalkyleras schablonmässigt 

utifrån förslag från Sveriges Kommuner och Regioner.

– kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bun-

det kapital. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell 

metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskriv-

ning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och 

ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt beräk- 

nade räntan har under 2021 varit 1,25 procent för skatte- 

finansierad verksamhet och 1,2 procent för avgiftsfinansierad 

verksamhet. För information om avskrivningstider, se avsnittet 

Redovisningsprinciper samt tilläggsupplysningar.

Större gemensamma kostnader som fördelas enligt självkost- 

nad mellan kommunens olika verksamheter genom intern-

debitering är lokalhyror, lokalvård, måltider inom skola och 

äldreomsorg samt IT-relaterade kostnader.

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna 

utgifter och utgifter för egen personals timkostnader. Investe- 

ringsredovisningen påförs också interna maskinkostnader, 

beräknade till maskinernas timkostnader.

DRIFTREDoVISNING



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Årsredovisning Kungälvs kommun 2021 - Version 1 -  2022-03-16

62 63

AVGIFTSFINANSEIERAD VERKSAMET

Särredovisning avgifts- 
finansierad verksamhet

VA-verksamheten

I följande avsnitt redovisas kommunens avgiftsfinansierade 
verksamheter, Vatten och avlopp respektive Renhållning. 
Dessa verksamheter finansieras genom uttag av avgifter och 
inte via skatter. Verksamhetsmåtten ligger samlade under 
rubriken Verksamhetsöversikt i slutet av årsredovisningen. 

Resultaträkning 
Tkr Bokslut Budget Bokslut

2021 2021 2020

Verksamhetens intäkter 121 056,9 124 569,5 120 647,1

Verksamhetens externa intäkter 111 916,3 117 029,4 112 464,0

varav

– brukningsavgifter 111 741,3 107 959,9 95 935,4

– anslutningsavgifter  4 004,8 5 200,0 1 707,2

– anslutningsavgifter periodiserade över nyttjandeperiod 3 886,2 3 869,5 5 131,1

– förändring av kortfristig skuld till abonnentkollektivet -8 409,8 0,0 7 651,0

– övriga intäkter 693,7 0,0 2 039,3

Interna intäkter 9 140,6 7 540,1 8 183,1

Verksamhetens kostnader -109 910,8 -110 352,5 -111 487,3

Verksamhetens externa kostnader -74 330,0 -75 443,0 -71 685,2

varav

– personalkostnader -27 138,6 -26 354,1 -24 242,2

– övriga verksamhetskostnader -47 191,4 -49 088,9 -47 443,0

Interna kostnader -7 195,6 -6 209,5 -8 287,0

Avskrivningar -28 385,2 -28 700,0 -31 515,1

Verksamhetens nettokostnader 11 146,1 14 217,0 9 159,8

Finansiella intäkter 0,0 0,0 30,6

Finansiella kostnader -9 658,7 -10 117,0 -10 677,9

Resultat efter finansiella poster 1 487,5 4 100,0 -1 487,5

Avsättning till investeringsfond 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESuLTAT 1 487,5 4 100,0 -1 487,5
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Balansräkning

Noter

Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 1 1 314 987,7  1 220 448,6 

Omsättningstillgångar  15 292,1 17 507,5

SuMMA TILLGÅNGAR  1 330 279,8  1 237 956,1

EGET KAPITAL  

Eget kapital  -1 487,5  0,0

Årets resultat  1 487,5 -1 487,5

SuMMA EGET KAPITAL  0,0 -1 487,5

SKuLDER 

Långfristiga skulder 
Låneskuld (lånat av kommunen)  1 080 187,8  1 035 008,7

Investeringsfond  0,0  0,0

Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter  241 458,2  204 089,1

Kortfristiga skulder 
Resultatfond abonnentkollektivet  8 409,8  0,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  224,1  345,7

SuMMA SKuLDER  1 330 279,8  1 239 443,5

SuMMA EGET KAPITAL oCH SKuLDER  1 330 279,8  1 237 956,1

Tkr  2021 2020

Not 1.  Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 
Ingående bokfört värde   530,0  864,8 

Årets anskaffningar  2 852,0 0,0

Årets avskrivningar  -387,9 -334,8

Utgående bokfört värde  2 994,1  530,0

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Ingående bokfört värde   1 218 309,4  1 016 173,2 

Årets anskaffningar  120 043,1  232 213,4

Årets avskrivningar  -26 894,1 -30 077,1

Utgående bokfört värde  1 311 458,4  1 218 309,4

Maskiner och inventarier 

Ingående bokfört värde   1 609,2  2 712,3

Årets anskaffningar  29,3  0,0

Årets avskrivningar  -1 103,2 -1 103,2

Utgående bokfört värde  535,3  1 609,2

Summa anläggningstillgångar  1 314 987,7  1 220 448,6

Not 2. VA-verksamheten följer samma redovisningsprinciper samt tilläggsupplysningar som Kungälvs 
kommun, se Kungälvs kommuns årsredovisning 2021, sid xXX.

Not 3. Verksamhetsmått, se under rubriken Verksamhetsöversikt i Kungälvs kommuns årsredovisning
2021, sid xXX.

Not 4. Lönekostnader för verksamhetschef Teknik är fördelad till VA-verksamheten utifrån uppskattad
nedlagd tid, totalt 33 procent.

AVGIFTSFINANSEIERAD VERKSAMET
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ÅRETS RESuLTAT

VA-verksamheten ska över tid bära sina egna kostnader. 

Mellan åren kan det dock naturligt uppstå avvikelser i form 

av överskott eller underskott av tillfällig karaktär. Överuttag 

redovisas som en kortfristig skuld till abonnentkollektivet, en 

så kallad resultatfond. Över tid ska resultatfonden utjämnas 

och återföras till kollektivet i enlighet med Lagen om allmänna 

vattentjänster. Uppstår istället ett underskott i verksamheten 

ska detta täckas med resultatöverskott inom den närmast 

kommande treårs-perioden. 

År 2020 gick VA-verksamheten med ett planerat under-

skott på 1,5 Mkr som inte kunde täckas av tidigare överut-

tag. Detta underskott har täckts i år och resterande överuttag 

på 8,4 Mkr har förts över till resultatfonden. Överskottet har 

framför allt uppstått till följd av ökad tillväxt med fler beta-

lande kunder anslutna till VA-nätet.

VA-driften gick under året med ett litet underskott. Detta till 

följd av ökade kostnader för kemikalier, elkostnader och kost-

nader för slamtömning. Under året har verksamheten ock- 

så haft ett antal kostsamma läckor som åtgärdats, till exempel 

Guntorpsvägen, Kastellegårdsgatan, Gamla Trollhättevägen, 

Utmarksvägen, ledning upp till Kärna reservoar, Ljunggatan 

med flera. Men har också fullgjort planerade underhållsinsat-

ser för att på sikt minska risken och därmed kostnaden för 

läckor i systemet.

Överlag har VA-verksamheten haft en god budgetföljsam-

het där de externa kostnaderna varit lägre än budgeterat, 

men personalkostnaden något högre. Detta till följd av att 

vi successivt minskat vårt konsultberoende och kunnat be-

manna viktiga funktioner med egen personal. 

ÅRETS HÄNDELSER

Under året har förvaltningen jobbat med att ta fram ett förslag 

till ny brukningstaxa. Den nya brukningstaxan beslutades av 

kommunfullmäktige 4 november 2021 och gäller från och 

med 2022. Den nya taxan innebär kortfattat att man går ifrån 

en brukningstaxa vars fasta taxedel grundas på mätarstor-

lek till ett system där den fasta brukningsavgiften grundas på 

antalet anslutna bostadsenheter. Effekten av den förändrade 

taxan blir en viss sänkning av de fasta brukningsavgifterna 

för framför allt villakunder inom verksamhetsområdet samt att 

taxeuttaget breddas gentemot flerfamiljsbostäder och före- 

ningsanslutna abonnenter.   

Under året har Kungälvs kommun genom Gryaab ansökt 

om att få lägga ned Marstrands och Kode avloppsrenings-

verk i enlighet med utarbetad plan för att i en relativt nära 

framtid pumpa detta spillvatten till Gryaabs anläggning. Bak-

grunden är de kapacitetsbrister som finns i anläggningarna 

och som därför sätter en gräns för hur många fler hushåll 

som kan tillåtas anslutas till dessa anläggningar. En förutsätt-

ning för vidare tillväxt i både Kode- och Marstrandsområdet 

är att vi har fullgod kapacitet för att ta hand om det avlopps-

vatten som tillkommande byggnation förväntas producera. 

Länsstyrelsen meddelade under året tillstånd att lägga ned 

Kode avloppsreningsverk, vilket beräknas kunna ske under  

slutet av 2023. Däremot nekades kommunen att lägga ned 

Marstrands avloppsreningsverk, vilket hindrar vidare detalj-

planer i området. Beslutet överklagades till Mark- och miljö- 

domstolen som meddelade sin dom på försommaren. Dom-

stolen gick på Länsstyrelsens linje vilket ledde till att Kung-

älvs kommun via Gryaab överklagade till Mark- och miljö-

överdomstolen som kräver ett prövningstillstånd för att ta upp  

överklaganden. Under hösten 2021 meddelades att Mark- 

och miljööverdomstolen medger prövningstillstånd och ären- 

det ligger nu för behandling i denna instans. 

Att bygga ut kapaciteten i Marstrandsverkets befintliga 

anläggning har utretts och visat sig inte vara möjligt, däremot 

har verket restaurerats och processerna optimerats under 

2021 för att klara av sitt uppdrag fram till dess överförings-

ledningar och pumpstationer är klara att kunna transportera 

avloppsvattnet till Gryaabs anläggning. 

Under året meddelade Länsstyrelsen också ett nytt före-

läggande avseende norra Instön och ett ärende pågår avse-

ende Kovikshamn. Båda dessa områden och övriga områden 

med förelägganden, Aröd, Nereby/Harestad, Klöverön och 

Tofteberget, ligger med i förvaltningens utbyggnadsplan se-

dan tidigare, men förutsätter att de identifierade kapacitets-

bristerna i västra delarna av Kungälv byggs bort.

För att bygga bort kapacitetsbrister och för att kunna le-

verera VA-tjänster krävs överföringsledningar. Under året har 

sträckan Björkås-Vävra påbörjats, sträckan Vävra-Solberga 

projekterats och upphandlas under början av 2022 samt 

delsträckor för vattenöverföring norr om Kungälvs tätort har 

dragits under E6. Förvaltningen har identifierat ett antal åt-

gärder för att öka vattenkapaciteten väster om E6 och även 

för dessa åtgärder har projektering inletts. Till exempel ny 

ledningssträcka mellan Kungälvs sjukhus och Munkegärde 

och sedan under E6 till Rollsbo, förstärkt ledning vid Kastelle-

gårdsgatan, ny ledning under E6 vid resecentrum. 

Under 2021 har två vattenkiosker installerats. Vattenkios-

kerna ger möjlighet att hämta ett utmärkt vatten på ett säkert 

sätt för brukare i de fall ledningsnätet är ur bruk. Alternativt 

ges möjlighet att sälja vatten till fastighetsägare med enskilt 

vatten vars brunnar av någon anledning inte kan användas. 

Detta behov visade sig vara stort framför allt under den torra 

sommaren 2018, men är i vissa delar av kommunen ett åter-

kommande problem. Under 2022 kommer ytterligare tre vat-

tenkiosker att tas i bruk. 

En första etapp i området Aröd har byggts ut och var vid 

årsskiftet klart för de lokala fastighetsägarna att ansluta sig 

till. Aröd är ett av de områden där vi har ett föreläggande om 

att bygga ut kommunalt VA och hela området omfattar fem 

etapper och ska vara fullt utbyggt senast december 2025.

AVGIFTSFINANSEIERAD VERKSAMET
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Diskussioner har under året förts med grannkommuner om 

vattenleveranser. Redan 2014 när Kungälvs nya vattenverk 

planerades slöts ett intentionsavtal med Stenungsunds och 

Tjörns kommuner. Planeringen för vattenleverans till i första 

hand Stenungsunds kommun pågår och avtal kommunerna 

emellan kommer att tas upp i respektive kommunfullmäktige 

under januari månad 2022. Avsikten är att vattenleverans till 

Stenungsund ska vara en verklighet från och med 2024. 

Sedan tidigare levererar Kungälvs kommun vatten till Ale 

kommun. 

En säkerhetsanalys gjordes 2020 avseende VA-verksam-

heten och ledde fram till en rad åtgärder beslutade av kom-

mundirektören. Flera av åtgärderna har nu klarats av och 

återrapporterats till kommundirektören, sektorchef samt sä-

kerhetsansvariga under 2021 och andra pågår för att kunna 

prickas av under de kommande åren. Arbetet är väsentligt 

för VA-verksamhetens driftssäkerhet och robusthet, men 

omfattas av sekretess.  

Investeringar

Tkr Budget 2021 Bokslut 2021 Bokslut 2020

Inkomster 0,0 42 824,2 15 978,6

Utgifter -229 000,0 -122 180,7 -78 233,0

Netto -229 000,0 -79 356,5 -62 254,4

FRAMTID

Den nya brukningstaxan som beslutades under 2021 träder 

i kraft från och med 2022. Taxan innebär att vi gått ifrån en 

brukningstaxa baserad på vattenmätarstorlek till en taxa som 

baseras på antalet bostadsenheter till vilka vattentjänster le-

vereras. 

VA-nätet byggs ut för att tillse fullgod kapacitet i hela nätet 

och som en konsekvens av Länsstyrelsens beslutade före- 

lägganden och kommunens ambition att växa i de västra de-

larna av kommunen. Bland de omfattande investeringarna som  

är under byggnation eller projektering märks särskilt över-

föringsledningarna mellan Vävra-Solberga, Björkås-Kastelle- 

gården, Kungälvs sjukhus-Bultgatan, Hollandsgatan-Arena-

staden, delsträcka E och F för att nämna några. Dessa är för-

utsättningar för att kunna leverera vattentjänster till de västra 

delarna av kommunen och följer den utstakade VA-strategin 

och VA-utbyggnadsplanen.  

Uppdrag om utredning av möjligheten att införa enhets-

taxa för anläggningsavgiften ska tas fram till taxebeslutet för 

2023.

AVGIFTSFINANSEIERAD VERKSAMET
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Tkr Not Bokslut
2021

Budget
2021

Bokslut
2020

Verksamhetens intäkter 1 50 380,5 48 356,5 49 968,8

Verksamhetens kostnader -47 199,2 -47 052,6 -46 775,7
varav

– personalkostnader -4 711,4 -4 965,8 -4 271,0

– övriga verksamhetskostnader -42 487,7 -42 086,8 -42 504,7

Avskrivningar -2 741,4 -2 801,4 -3 308,3

Verksamhetens nettokostnader 439,9 -1 497,4 -115,2

Finansiella intäkter 0,0 0,0 17,2

Finansiella kostnader -149,2 -139,6 -192,8

Resultat efter finansiella poster 290,7 -1 637,0 -290,7

ÅRETS RESuLTAT 290,7 -1 637,0 -290,7

Resultaträkning 

Renhållningsverksamheten

Not 1. Resultatfond

Tkr 2021 2020

Ingående saldo  0,0 4 294,5

Avsättning -670,3 0,0

Uttag 0,0 -4 294,5

Summa	 -670,3	 0,0

AVGIFTSFINANSEIERAD VERKSAMET
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Investeringar

Tkr Budget 2021 Bokslut 2021 Bokslut 2020

Inkomster 0,0 0,0 0,0

Utgifter -1 000,0 -1 060,7 -1 036,5

Netto -1 000,0 -1 060,7 -1 036,5 

ÅRETS RESuLTAT

Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott på 962 tkr.  

2020 gjorde verksamheten ett underskott på 290,7 tkr vilket 

täcks av årets överskott och resterande del av överskottet 

670 tkr avsätts till resultatfonden. Verksamheten gick in i 2021 

med en prognos om ett planerat underskott på 1 637 tkr.

Verksamheten kan konstatera några avvikelser i förhål-

lande till budget. Intäkterna har under 2021 varit högre för in-

samlat metallskrot på återvinningscentralerna än budgeterat, 

vilket beror på en högre ersättning för materialet. Intäkterna 

för insamling av kommunalt avfall är också högre, vilket beror 

på att fler tecknat abonnemang på grund av ökad inflyttning 

till kommunen. Kostnader för behandling av grovavfall är nå-

got högre 2021, vilket beror på ökade kostnader för behand-

ling av grovavfall. Mobil ÅVC har utförts i större utsträckning 

än planerat, vilket gjort att kostnaderna för detta är högre än 

budgeterat.

ÅRETS HÄNDELSER

Kommunerna har från den 1 januari 2022 övertagit ansvaret 

för tidningar och kontorspapper. Under 2021 har verksam-

heten arbetat för att övergången ska bli så bra som möjligt 

för hushåll och verksamheter. Nuvarande system med åter-

vinningsstationer har behållits för att göra det enkelt för hus-

håll att veta var de ska lämna sitt material. Verksamheter och 

hushåll erbjuds även fastighetsnära insamling av tidningar 

och kontorspapper mot en avgift enligt gällande avfallstaxa. 

Under hösten 2021 testades en ny plats för den mobila 

återvinningscentralen. Testet genomfördes i Björkås tillsam-

mans med Förbo AB.  Ett av målen var att göra det enkelt 

för boende som saknar tillgång till bil att lämna grovavfall, 

farligt avfall och prylar för återanvändning. Fler än 100 per-

soner besökte den mobila återvinningscentralen och en stor 

mängd grovavfall, farligt avfall och prylar för återanvändning 

samlades in. 

Från den 1 januari 2021 gäller Göteborgsregionens och 

kommunens nya avfallsplan, ”Göteborgsregionen minskar av- 

fallet”. Flera mål är direkt riktade till kommunens verksamhe-

ter och syftet med planen är att förebygga avfall och utveckla 

hantering av det avfall som trots det uppstår. Förankring och 

planering av kommande aktiviteter inom förvaltningens verk-

samheter har pågått under 2021.

Arbetet med sluttäckningen av Munkegärde deponi blev 

klar under 2021. Kommunen har skickat alla handlingar för 

sluttäckningen till Länsstyrelsen som nu ska granska och god- 

känna sluttäckningen. 

Under 2021 har flera stora upphandlingar genomförts. Det 

gäller insamling av kärl och säckavfall, insamling av slam, 

transport från återvinningscentralerna samt nytt verksam-

hetssystem.

FRAMTID

Nya avtal har tecknats för insamling av kommunalt avfall 

och de entreprenaderna kommer att starta i början av maj 

2022. Ett nytt insamlingssystem för insamling av kommunalt 

avfall från öar kommer att införas under våren. Boende på 

öar kommer att erbjudas att lämna sitt avfall på ön alternativt 

lämna det på utpekade platser på fastlandet.

Munkegärde återvinningscentral kommer byggas om un-

der första delen av 2022 för att erbjuda fler behållare och frak-

tioner för avlämning av grovavfall. Efter ombyggnaden kom- 

mer återvinningscentralen ha ytterligare sju containerplatser 

vilket ger 20 containerplatser totalt. I och med utökningen av 

antal fraktioner och behållare på Munkegärde återvinnings-

central så ökar kapaciteten att ta emot fler besökare. 

Avfallsplanens mål har stor betydelse i arbetet med att 

förebygga och minska avfall. Flera aktiviteter kopplade till 

avfallsplanens mål kommer att starta 2022. Kommunen kom-

mer bland annat att genomföra skräpmätningar, kartlägga 

användandet av engångsartiklar och möjliggöra för full sor-

tering så att återvinning främjas. 

Minimeringsmästarna är en tävling som drivs av Göte-

borgsregionen och finansieras av Avfall Sverige. Det är 52 

kommuner som deltar och Renhållningsenheten ansvarar för 

de hushåll från Kungälv som är med och tävlar. Minimerings-

mästarna vill inspirera till att konsumera mer hållbart, minska 

sitt avfall och förstå att man har möjlighet att påverka i klimat-

frågan. Tävlingen pågår till och med oktober 2022 och del-

tagarna ses på träffar med olika teman inom hållbar konsum-

tion, matsvinn, farligt avfall, delande och textil.

AVGIFTSFINANSEIERAD VERKSAMET
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Budgeten för skatt- och avgiftskollektivet 2021 uppgick till 

508,0 Mkr och dess investeringsutfall uppgick till knappt 

171,0 Mkr. Det låga utfallet beror på bland annat överklagade 

bygglov och/eller överprövade upphandlingar, vilket förse-

nar projekten, men det finns även fortsatt en viss pandemi-

effekt som medfört materialbrist samt att vissa boende inte 

varit tillgängliga för arbeten.

I nedanstående tabell redogörs för några av de större på- 

gående investeringsprojekten i kommunen. ÖFL är förkortning 

av överföringsledning.

Avgiftskollektivet
Avgiftskollektivet hade 2021 en investeringsram på 230,0 Mkr.  

Totalt utfall blev drygt 80,0 Mkr. Det är tre förutsättningar som 

framförallt har styrt investeringsplaneringen för avgift; ett före- 

läggande för Aröd, krav på lösning av avloppssituationen i 

Marstrand samt att en förlängning av ett föreläggande i Hare- 

stad/Nereby beviljas.

Kommunen är ålagda av Länsstyrelsen att lösa vatten- och 

avloppssituationen i Aröd senast 31 december 2025. För att 

kunna ansluta Aröd, samt andra bostadsområden i kustzo-

nen till det kommunala nätet krävs en utbyggnation av flera 

etapper av överföringsledningar och därtill hörande pump-

stationer. Etapp 1 i Aröd har slutförts under året. 

En förutsättning för att fullfölja föreläggandet i Aröd är att 

samtliga överföringsledningar mellan Solberga och Kastelle- 

gården (Kastellegården-Björkås, Björkås-Vävra, Vävra-Sol-

berga, pumpstation Kastellegården samt vattenledningar från 

Diseröd, Sträcka E och F inklusive tryckstegring i Räfsdal) är 

klara och i drift under 2023. Under 2021 har entreprenad 

för Vävra-Björkås och sträcka F påbörjats. Upphandling av 

entreprenad för sträcka E och Björkås-Vävra pågår för när-

varande och upphandling av sträckan Vävra-Solberga ska 

publiceras inom kort.

Det befintliga tillståndet för avloppsreningsverket i Mar-

strand har vid tillfällen överskridits och kommunen är av 

Länsstyrelsen ålagda att komma fram med en lösning och 

tidplan. Förprojektering är genomförd och projektering/utfö-

rande av de tre första etapperna är inplanerade i pågående 

budgetprocess. Byggnation av överföringsledningar på hela 

sträckan planeras vara klar 2030. Under året har kommunen 

fått ett föreläggande att bygga kommunalt VA på Norra Inst-

ön. Vatten ska vara utbyggt senast till 31 december 2030 och 

spillvatten senast 31 december 2036.

Kommunen har också ett föreläggande gällande Hare-

stad/Nereby som ska vara klart 31 december 2024. Plane-

ringen i nuvarande program förutsätter att en förlängning av 

föreläggandet, fram till 2030, för detta område beviljas. Pro-

cessen att nå ett nytt beslut hos Länsstyrelsen är påbörjad. 

Underlag för detta är framtaget genom slutförd förprojekte-

ring. Utbyggnaden, som innefattar stora överföringsledningar  

samt ledningsdragning i befintliga bostadsområden, har lagts  

i perioden 2025-2030.

Nettoinvesteringar (Mkr)

640

298 322

508

813

583

272
136 171

736

Årsbudget Utfall

Investering, exploatering och medfinansiering

Mkr Ack Ack Ack  Projekt- Prognos
Pågående 2019 2020 2021 budget totalt

ÖFL Kode- 14,9 35,0 37,0 39,0 37,9 
Solberga-Aröd

ÖFL Diseröd-Ytterby 3,2 4,7 23,8 42,7 42,7 
etapp F

ÖFL Diseröd-Ytterby 2,7 4,7 5,6 40,0 40,0 
etapp E

ÖFL Kastellegården-  7,5 8,7 15,0 108,8 141,5 
Björkås

ÖFL Björkås-Vävra  12,0 13,0 240,0 240,0

ÖFL Vävra-Solberga 7,5 7,9 9,0 100,0 86,0

Solhaga Äldreboende 2,0 4,6 8,9 91,0 91,0

Totalt 37,8 77,6 112,3 661,5 679,1

Pågående större projekt

INVESTERINGSREDoVISNING
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INVESTERINGSREDoVISNING

Skattekollektivet 
Skattekollektivet hade en investeringsram på 278,0 Mkr för 

året, och utfallet uppgick till drygt 90,0 Mkr. 

Måltidskök på Övre Fontinskolan har färdigställts under 

året medan byggnation av Solhaga äldreboende är i upp-

startsfas, med beräknat färdigställande 2023. 

Vidare pågår ett omfattande arbete för att återställa Spar-

råshallen efter en vattenskada.

Under de närmsta åren kommer ett antal nya gruppbo-

enden att behövas för att möta en ökad volym. Ytterligare 

ny- och ombyggnation av förskolor och grundskolor ligger 

också i planeringen framåt.

ExPLoATERING

I infogad tabell redovisas kassaflödet av exploateringen för 

2019-2021.

Kassaflöde exploatering 2019-2020

Tkr 2019 2020 2021

Inbetalningar 64 505 103 725 231 669

Utbetalningar -141 022 -62 446 -52 742

Netto -76 517 41 279 178 927

Byggnation pågår fortsatt på Kongahälla. Under året har för-

säljning av kvarter 10 och kvarter 14 genomförts. Där återstår 

bara kvarter 7 att sälja. Om allt går enligt plan kommer pro-

jektet kunna avslutas till 2026 med ytterligare 170 nybyggda 

lägenheter. 

På Gjutaren, bakom Mimers gymnasium, genomfördes 

första inflyttning (Gjutaren 25) under november månad. Gju-

taren 26 har beräknad inflyttning efter sommaren 2022. Sa-

nering av marken pågår fortfarande och beräknas kunna av-

slutas under 2022. 

På Tega ängar (västra Ytterby) påbörjade Balder byggna-

tion av hyresrätter under slutet av 2019 och Peab påbörjade 

etapp 2 (bostadsrätter) under våren 2020. Etapperna har 

färdigställts under hösten. Vidare har försäljning av etapp 3, 

områdets sista etapp, genomförts under hösten med tillträde 

slutet av 2023.

På Nordtag (västra Ytterby) tillträddes de första etapperna 

under hösten 2020 och de första bostäderna stod klara för 

inflyttning under november/december 2021. Ytterligare bo-

städer kommer stå klara våren 2022. Kommande etapper 

bebyggs och flyttas in under 2022-2025. Ett mindre område 

återstår för markförsäljning och bostadsbyggnation.

Mitt i området bygger Hemsö en förskola i vilken kommu-

nen avser bedriva verksamhet. Den beräknas stå klar hösten 

2022. Vidare har 24 villatomter inom Nordtags område sålts 

genom Bokabs tomtkö. Drygt hälften har tillträtts under året 

medan övriga tillträds hösten 2022. 

I Kärna exploaterar kommunen ett område tillsammans 

med Serneke. Exploateringen innebär cirka 40 nya bostäder 

fördelat på 19 hyresrätter och 21 bostadsrätter. 

Vidare ska även förskola, skola och idrottshall byggas med 

planerad verksamhetsstart höstterminen 2022 för idrottshall 

och skola samt höstterminen 2023 för förskola. 

I nuläget har byggnation av skola och idrottshall påbör-

jats. Byggstart för hyresrätterna är planerad under 2023 med 

planerad inflyttning 2024 och byggnationen för bostadsrät-

terna beräknas påbörjas under 2024 med planerad inflytt-

ning under 2025.

Exploateringsresultatet uppgår till 217,0 Mkr, innebärande 

ett överskott mot budgeterat resultat på 167,0 Mkr för året. 

Det är framför allt försäljningar inom Kongahälla och Nord-

tag samt, sen årsskiftet 2020/2021, förändrad redovisning 

av gatukostnadsersättning som bidrar till överskottet. Nedan 

tabell redogör för hur exploateringsresultatet fördelat sig 

mellan kommunens olika exploateringsprojekt de senaste 

tre åren.

Exploateringsresultat

Tkr 2019 2020 2021

Kongahälla  -44 800 126 500

Nordtag - Västra Ytterby  13 500 59 000

Kärna - Skolområde   12 200

Tega 2:5 - Ytterby   6 900

Diseröd - Disekulla 2 500 1 400 6 500

Arntorp   6 300

Gjutaren - Mimers 15 500 -3 000 -1 100 
parkering

Övrigt 500 -3 400 900

Summa 18 500 -36 300 217 200

Realisationsresultat 
Försäljning av tomter, avsedda för byggnation av förskolor, 

till Hemsö samt försäljning av Marstrand 6:138 har medfört en 

realisationsvinst på 7,2 Mkr. 

Medfinansiering
Kommunen har tecknade medfinansieringsavtal med Trafik-

verket om 357,0 Mkr.

GC-Stället-Risby har färdigställts under året medan GC-

Vävra-Tjuvkil skjutits fram i tiden i och med beslut i kommun-

styrelsen om ny sträckning, till norra sidan av vägen, för delar 

av GC-banan.
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Pandemin fortsatte under 2021

År 2021 inleddes med flera stängda verksamheter efter att 

regeringen gått ut med smittskyddsåtgärder i december 2020. 

I januari kunde inomhusanläggningar öppnas för barn och 

unga och biblioteket öppnade med begränsade öppettider. 

Dock var simhallen fortfarande stängd för allmänheten och 

på gymnasiet och i grundskolans årkurs 7-9 gällde växelvis 

distansundervisning. De  anställda som hade möjlighet skulle 

arbeta hemifrån, utifrån verksamheternas behov. 

Redan under årets första vecka påbörjades det stora vac-

cinationsarbetet. Kommunens medarbetare vaccinerade per- 

soner på äldreboenden, personer med hemtjänst eller kom-

munal vård och omsorg i hemmet och personer på LSS-bo-

enden. Parallellt fick vård- och omsorgspersonalen möjlighet 

att vaccinera sig med hjälp av en extern vaccinatör på Kvarn-

kullen. 

Kungälvs kommun och Centrumpraktiken startade ett pilot- 

projekt med frivilliga snabbtester för covid-19 på Ranrikegår-

den. Det innebar att medarbetare genomförde ett frivilligt 

snabbtest för covid-19 inför varje arbetspass. Syftet var att 

minska smittspridningen av covid-19 och skydda hyresgäs-

terna på Ranrikegården, då man kan vara smittbärande även 

utan symtom samt att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

I februari infördes lokala rekommendationer i Västra Göta-

land med begränsningar av nya kontakter, avrådan från icke 

nödvändiga resor och fortsatt delvis distansundervisning för 

gymnasiet. 

I mars skärptes reglerna för serveringsställen ytterligare 

då de skulle hålla stängt för förtäring på plats efter klockan 

20.20 och på serveringsställen på handelsplatser fick ett 

sällskap endast bestå av en person. 

Pandemin har påverkat kommunens medarbetares vardag, 

både på arbetet och hemma. Som ett tack för de stora insat-

ser som de gjort i sitt arbete fick medarbetarna en engångs-

utbetalning av extra pengar under våren. Mest fick personal 

inom vård, skola och omsorg med 3500 kronor, medan övriga 

fick 1500 kronor. 

Under våren ställdes årets cruising in och Kungälvs kom-

mun nyttjade möjligheten att belägga platser med vistelse-

förbud. Med stöd i förordningen om särskilda begränsningar 

för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, beslutade 

Kungälvs kommun att det var förbjudet att vistas på en del av 

parkeringen vid McDonalds från klockan 16.00 den 22 maj till 

04.00 den 23 maj och parkeringen vid Jula/Rusta från klockan 

18.30 den 22 maj till 04.00 den 23 maj. Ytterligare parke-

ringar var avstängda. 

Coronapandemin präglade kommunens verksamheter även under året 2021. 
Året inleddes med hög smittspridning, distansundervisning i skolor och 
nedstängda verksamheter, men också ett stort vaccinationsarbete. 

I grundskolans årskurs 7–9 varvades undervisning på plats 

med undervisning på distans fram till april och i gymnasiet 

till juni. Studenten på Mimers Hus gymnasium kunder firas 

med utspring, men med anpassningar. Under distansunder-

visningen ställde köken om och levererade matlådor till de 

elever som önskade. 

Framåt sommaren i takt med att smittspridningen minskade 

kunde alla idrottsanläggningar öppna för allmänheten igen. 

Även Mimers teater, hörsalar och konsthallen öppnade den 

1 juni och lättnader kom för alla serveringsställen. I juli och 

därefter i september släppte merparten av alla smittskydds-

åtgärder. 

När Folkhälsomyndigheten beslutade att även ungdomar 

kan vaccinera sig kom Centrumpraktiken till Mimers hus gym-

nasium och erbjöd vaccinering för gymnasieeleverna. När ål-

dern sänktes ytterligare så kom vårdcentralerna till skolorna 

för att erbjuda vaccin mot covid-19 till alla 12-15åringar. 

Mer än var femte elev i åttan upplever att livet har blivit lite 

eller mycket sämre under pandemin. Det visar ungdomsunder- 

sökningen Lupp, vars resultat visar hur Kungälvs åttondeklas-

sare upplever pandemin, trygghet och hälsa, skola, arbete 

och fritid. Nio kommuner genomförde hösten 2020 den na-

tionella ungdomsenkäten Lupp i samarbete med Göteborgs-

regionen (GR). Frågorna spänner över många olika områden 

och syftar till att skapa en helhetsbild av ungas livssituation. 

Efter en lugnare höst återinfördes smittskyddsåtgärder i 

december, när smittspridningen åter ökade, med bland annat 

restriktioner för publik på inomhusevenemang och allmänna 

råd för verksamheter och allmänhet. 

ÅRET I KuNGÄLV
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Mimers hus blev årets uF-skola

Sammanlagt fyra skolor var nominerade: 

Hvitfeldtska, Klara teoretiska, Schillerska samt 

Mimers hus gymnasium. 

Så här löd motiveringen:

”Skolan har genom ett gediget och långsiktigt 

arbete sett till att väldigt många lärare involve-

ras och engageras i UF, inte bara de över 30 

UF-lärarna. Skolledningen har förståelse för 

UF och skapar goda förutsättningar genom 

organisation och resursfördelning.

Skolan hittar fina samarbetsmöjligheter med 

andra UF-skolor och med det lokala näringslivet 

genom draknästen, reklamfilmsgala, öppna hus 

och egna mässor. Kommun och näringsliv ber 

om att få vara med och kommunens invånare 

involveras! Här finns en framåtanda och en 

tydlig idé mot en entreprenörsprofil.”

Den 18 mars utsågs Mimers Hus Gymnaisum till årets UF-skola 
(UF = ung företagsamhet) i en digital livesändning. Årets skola tog
hem priset i tuffast möjliga konkurrens där alla övriga nominerad 
skolor kom på delad andra plats.

Bildtext

Sex ton skräp vid åretsstrandstädning
Otroliga sex ton skräp städades bort från Kungälvs kust-

sträcka under april månad. Det var barn, unga, föräldrar och 

ledare från 36 Kungälvsföreningar som tillsammans var ute 

och städade.

Därefter har kommunens miljölag varit ute och hämtat skräpet 

med bil och strandstädarbåten Feja. Stort tack till alla som 

har varit med och bidragit.

ÅRET I KuNGÄLV
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Samhällskontraktet

Sedan våren 2016 har över 80 aktörer

från olika samhällsfunktioner såsom polis,

arbetsförmedling, bostadsbolag, förenings-

liv, kyrkor, och ideella organisationer samver-

kat genom samhällskontraktet. Tillsammans

har man arbetat fram idéer till hur man ge-

mensamt kan bidra till ett socialt hållbart 

samhälle och den sociala översiktspla-

nens konkreta mål.

Under 2021 har följande undertecknat

samhällskontraktet: Carryline, Tempo Dise-

röd, Café Zanzibar, Lunna Golf & Country

Compass Group, Hansson & Söner Entre-

prenad AB, Ica Nära Skafferiet, GE Bäst 

Services och Vikingagrillen.

Flera nya aktörer har anslutit sig till Kungälvs arbete med samhällskontraktet under 
2021. De har sällskap med över 80 andra aktörer som arbetar tillsammans för att öka 
innanförskapet i Kungälv.

Digital seniordag inspirerade
till att planera för boendet
på äldre dar
Fredagen den 21 maj var det dags för Seniordagen igen. Temat 

var ”Bo bra på äldre dar” och lyfte vikten av att planera hur 

man ska bo när man bli gammal. Dagen bjöd bland annat på 

föreläsningar, filmer från seniorboenden, musikunderhållning 

och en rundtur i arkitektparet Wingårdhs hus i Äggdal. 

Seniordagen är ett välkänt event bland kommunens se-

niorer och har arrangerats i många år. 2020 ställdes eventet 

in med anledning av pandemin, men 2021 gjorde återkom 

det i digital form.

Temat för dagen var ”Bo bra på äldre dar” och tanken var 

att inspirera och visa på de många seniorboendeformer som 

finns i Kungälvs kommun. Dagens tema grundas i en policy 

som håller på att tas fram gällande äldre kommuninvånares

boende och de utmaningar som finns. En utmaning är att 

få Kungälvs invånare att planera för sitt boende i god tid, 

många äldre bor idag kvar i stora och otillgängliga hus som 

gör deras vardag svårare än den skulle behöva vara.

Men du behövde inte vara äldre för att hitta något intres-

sant på seniordagen. 

Dagen bjöd på matinspiration från den kända kokboks-

författaren Hanna Olvenmark som driver det populä-

ra Instagram-kontot ”Portionen under tian”. Det var en

rundtur i arkitektparet Wingårdhs unika hus i Äggdal och

Karin Wingårdh berättade om hur de planerat så att de ska 

kunna bo kvar där som äldre. Det blev även musikunderhåll-

ning av David Carbe och quiz med fina priser.

Bildtext

ÅRET I KuNGÄLV
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Kungälv förbättrar stadigt 
sitt företagsklimat

Mätningen av den kommunala servicen till företagen visar 

att Kungälvs kommun förbättrar sina resultat inom de flesta 

områden. Det totala indexet för Kungälv ligger på 72, en för-

bättring jämfört med förra årets 71. Allt över 70 ses som ett 

högt samlat index och det klarar Kungälv för tredje året i rad.

– Det är glädjande att se att Kungälv fortsätter den posi-

tiva utvecklingen trots att det under förra året då mätningen 

gjordes pågick en pandemi och företagen hade stora utma-

ningar. Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla den kommu-

nala servicen i både myndighetsövningen liksom i alla våra 

kontakter med företagen, säger Jessica Waller, näringslivs-

strateg i Kungälvs kommun.

Kungälv fortsätter att vara bäst på bygglov bland Göte-

borgsregionens kommuner. Dessutom upplever företagen 

som har varit i kontakt med kommunen ett väldigt gott be-

mötande. Trots den pågående coronapandemin och den tuffa 

situationen för restauranger och caféer har området Livs-

medel fått höga betyg av företagen.

– Livsmedelskontrollen är en samhällsviktig verksamhet 

som måste fortsätta trots pandemi. Livsmedelsföretagarna 

har drabbats hårt under det gångna året och vi livsmedels-

inspektörer har arbetat hårt med att hitta möjligheter till att 

anpassa kontrollen efter de omständigheter som råder. Vi 

jobbar ständigt med att försöka ha en öppen dialog med 

Kungälvs företagare. Vi har under den tid som varit försökt 

stötta dem framförallt med tanke på de nya reglerna om 

trängsel på serveringsställen. Vi känner oss glada över att 

arbetet tycks ha gett resultat, säger Christina Rönnmark, livs-

medelsinspektör i Kungälvs kommun.

För första gången får företagarna tycka till om området 

Upphandling och index är 64 jämfört med snittet för GR-kom-

munerna som är 61.

Företagsklimatet i Kungälv har förbättrats – trots coronapandemin.  
Det framgår av Insiktsmätningen som visar hur företagen upplever den  
kommunala servicen. Kungälv är den kommun i Göteborgsregionen  
som har förbättrat sitt resultat mest sedan mätningen startade 2012.  

– Bra där, hellre lite bättre varje år än tvära kast i företagskli-

matet och kommunal service. Många kan sträcka på sig. Vi 

ligger i topp på bygglov och hyfsat på flera områden men vi 

har långt kvar innan vi kan jämföra oss med de bästa i landet. 

I höst kommer den nya Näringslivsstrategin 2035 som vi job-

bat fram tillsammans med företagen. Den ska ytterligare öka 

Kungälvs attraktivitet för mer företagande och jobb, säger 

Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande.

ÅRET I KuNGÄLV
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Här tecknas nya medborgarlöften

Fokus är på att motverka otrygga platser, 

förebygga narkotikamissbruk samt insat- 

ser för att öka trafiksäkerheten.

– Det är oacceptabelt att människor 

i Kungälv känner sig otrygga trots att 

brotten minskar, detta måste vi jobba 

hårt med, säger kommunstyrelsens ord-

förande Miguel Odhner. Därför välkom-

nar jag också 30 nya poliser till Kungälv 

som utöver övriga insatser i medbor-

garlöftet kan arbeta med att motverka 

otryggheten.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i 

Kungälv – en långsiktig satsning där po-

lisen, kommunen och invånarna samver-

kar för att öka tryggheten i kommunen 

utifrån en gemensam lokal lägesbild.

Under hösten 2020 genomfördes 

med borgardialoger där 589 personer 

svarade på enkäten jämfört med 341 

svarande 2019. Återkommande platser 

som upplevs som otrygga är Kungälvs 

resecentrum och Komarken. Den faktorn 

som bidrar till mest otrygghet är narko-

tika- och missbruksrelaterad.

Den 31 mars undertecknades nya medborgarlöften. Löftet till medborgarna är  
ett åtagande som polisen och Kungälvs kommun gör till invånarna i kommunen 
under en bestämd tid. Löftet är utformat som aktiviteter som genomförs i syfte  
att minska problem som medborgarna berättat om.  

Mörka och öde platser är en annan fak-

tor som hamnar högt upp som en bi-

dragande orsak till otrygghet hos våra 

medborgare. Ett annat problemområde 

som medborgarna upplever är trafikre-

laterad och sträcker sig över hela kom-

munen.

Kommande medborgarlöfte sträcker sig 

under en längre period då medborgar-

nas önskemål från tidigare medborgar-

dialoger är snarlika samt att det finns ett 

behov av att arbeta långsiktigt med de 

upplevda problemen.

Bildtext

ÅRET I KuNGÄLV
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Nya arbetstillfällen i Kungälv
när Leröy bygger nytt

– Jag gillar denna norska storinvestering som gör Kungälv 

ännu starkare inom livsmedelsproduktion. Först blir det 70 

nya byggjobb och efter påsk 100 nya permanenta jobb till 

Kungälv. Vi har haft många och långa förhandlingar och dis-

kussioner och jag är glad att vi rodde detta i land. Det ska 

bli häftigt att det är från Kungälv alla goa räkmackor kommer 

från nästa år, det kommer glädja många människor i hela lan-

det, säger Miguel Odhner (s), kommunstyrelsens ordförande 

Kungälvs kommun. 

På plats i Arntorps verksamhetsområde i Kareby där den 

nya anläggningen ska ligga hade Leröy bjudit in Norges am-

bassadör i Sverige Christian Syse för att markera starten för 

norska Leröy i Kungälv.

– Detta är en milstolpe för Leröy i Sverige inledde VD:n 

Mattias Gunnarsson när han hälsade de inbjudna gästerna 

välkomna. Leröy Seafood group är idag en världsledande 

koncern inom sjömat. Kungälv är det bästa tänkbara läget i 

Sverige för den verksamhet som vi ska driva här.

Den 1 juni togs det första spadtaget för fi sk- och skaldjursföretaget Leröys 
nya grossistanläggning i Kungälv. Det är en nyetablering som kommer att ge 
Kungälv 100 nya arbetstillfällen när den står klar i april nästa år.  

Företaget flyttar verksamhet från Stockholm och Göteborg 

till Kungälv och bygger en helt modern anläggning där de 

ska bereda och packa färska fisk- och skaldjursprodukter 

för vidare transport. Det kommer att vara cirka 100 personer 

som kommer att arbeta där.

Christian Syse pekade på de stora gemensamma intres-

sena mellan Norge och Sverige, då Norge är Sveriges största 

exportland och bland de utlandsägda företagen i Sverige är 

Norge främst.

– När Leröy etablerar sig här i Kungälv är det ett bra exem-

pel på det norsk-svenska samarbetet.

Anläggningen byggs av Göteborgsbaserade BRA Bygg 

och kommer att bli knappt 6000 kvadratmeter stor. Tidpla-

nen är att den ska vara klar i april 2022.

ÅRET I KuNGÄLV
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Kungälvsborna trivs bra i sin stad
96 procent av invånarna tycker att Kungälv är en bra plats att 

bo på. 7 av 10 kan också rekommendera andra att flytta hit. 

Det och mycket mer finns i resultatet från årets medborgar-

undersökning. 

Det är statistiska centralbyrån (SCB) som på uppdrag av 

kommunen har ställt frågor till 1 200 invånare i Kungälv. Frå-

gorna handlar bland annat om skola och omsorg, boende-

miljö och trygghet, samhällsservice samt inflytande och för-

troende. Det är en attitydundersökning med totalt 14 olika 

frågeområden som ger svar på hur invånarna ser på sin kom-

mun.

Några övergripande resultat från undersökningen

• 96 procent av kommunens invånare tycker att kommunen 

är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på, vilket 

är fler än genomsnittet i Sverige (92 procent).

• 69 procent av kommunens invånare kan rekommendera 

andra som inte bor i kommunen att flytta hit. Det är också 

fler än genomsnittet i Sverige (62 procent).

• 16 procent av kommunens invånare upplever att man har 

mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och infly-

tande över kommunens beslut och verksamheter.

• 81 procent av kommunens invånare tycker att kommunen 

sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.

Marstrandsfärjan i kommunal regi
Den 1 januari 2021 tog Kungälvs kommun över ansvaret för 

persontrafiken på färjan mellan Koön och Marstrandsön. 

Det var med anledning av Västtrafiks nya zonindelning 

och biljettsortiment som Kungälvs kommun och Västtrafik såg 

över den framtida driften av Marstrandsfärjan. Och kommu-

nen var positiv till att ta över ansvaret för Marstrandsfärjan 

för att säkra den samhällsfunktion som färjan har för boende, 

verksamheter och besöksnäringen.

Den 5 november 2020 beslutade ett enhälligt kommunfull- 

mäktige i Kungälvs kommun om avtal med Västra Götalands-

regionen (VGR), biljettsortiment och taxa för Marstrandsfärjan. 

Efter beslut i regionfullmäktige den 1 december 2020 stod 

det klart att VGR lämnar över befogenheten och ansvaret för 

färjetrafiken till Kungälvs kommun från den 1 januari 2021 och 

fram till och med år 2035. I mars släpptes www.marstrands-

farja.se där man kan köpa biljetter till färjan. 

ÅRET I KuNGÄLV
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Årets turismföretag i Kungälv blev Åsas bageri i Kareby. Priset delades ut av  
Södra Bohuslän Turism och Kungälvs kommun.

Åsas bageri blev årets turismföretag

Årets turismföretag i Kungälv blev Åsas bageri i Kareby. Pri-

set delades ut av Södra Bohuslän Turism och Kungälvs kom-

mun. Motiveringen till pristagaren är: 
”Det lilla bageriet med det stora hjärtat. På Åsas tar man an-

svar för vår framtid – att så genomtänkt arbeta med ekolo-

giska råvaror för att skapa sina produkter är för Åsa en själv-

Priset delades ut av Södra Bohuslän Turisms VD Ann Haraldsson, kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner och 

näringslivsstrateg Jessica Waller. Bilder: Årets turismföretag. Foto: Jane Östman.

klarhet, det är det inte för alla. Att hjälpa andra i kristider, som 

att stötta sjukhuspersonal verkar också vara en självklarhet.

Årets turismpris tilldelas Åsas bageri just för den självklarhe-

ten som också skapar attraktiv plats att besöka och bo på, 

det är med stor charm man serverar sitt mathantverk. Åsas 

bageri är en ledstjärna för oss alla i branschen. ”

Marknadsplatsen på Kongahälla invigd
Fredagen den 4 juni invigdes Marknadsplatsen på Konga-

hälla av samhällsbyggnadsrådet Ove Wiktorsson (C). Här ska 

man kunna anordna marknader där lokala affärer flyttar ut på 

gatan och möter sina kunder. Det finns också gott om plats 

för exempelvis matvagnar (foodtrucks) med mera. 

– Marknadsplatsen ligger faktiskt på exakt den plats där 

ljusgården en gång låg på Kongahällagymnasiet. Men resan 

fram till idag började redan för 20 år sedan då ett stort möbel- 

varuhus ville bygga på den här platsen. Nu blev det inte så 

och idag har vi i stället har ett fint köpcentrum och en massa 

bostäder på Kongahällaområdet. Det sa en stolt Ove Wiktors-

son (C) när han med guldsax klippte det blågula bandet.

Marknadsplatsens invigning markerar ett viktigt delmål i 

utbyggnaden på Kongahällaområdet som nu fortsätter i den 

östra delen av området, mot Ica Maxi.

– Riksbyggen ska bygga bostadshus i kvarter 6 och JM ska 

bygga bostäder i kvarter nummer 10. Cityfastigheter bygger 

även hotell i kvarter nummer 14, avslutar Amela Keserovic 

som är projektledare för projektet Kongahälla. 

ÅRET I KuNGÄLV
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Prisutdelning av årets idrottspris
och idrottsstipendium

Kungälvs kommuns idrottspris 2021 gick

till Bodil Björklund, ordförande i Gymna-

stikföreningen Kungälvsgymnasterna. 

Idrottspriset kan ses som en utmär-

kelse för lång och trogen tjänst inom 

föreningslivet. Det går till någon som 

brinner för föreningslivet och som mer 

eller mindre haft det som ett kall att helt 

ideellt få barn och ungdomar i rörelse.

Om man skulle googla ord som ”eld-

själ, föreningsliv, idrottspris och tack”, så 

kanske följande ord kommer upp: en-

tusiast, drivande, idéspruta, inspiratör, 

brinnande, energiknippe, engageran-

de, viktig för många, från liten till stor, 

att se och lyfta andra, inkluderande, att 

kämpa, att se möjligheter, skratt och 

gråt. Slit och framgång. Årets Idrottspris 

går till en person för sitt aldrig sinande 

engagerande arbete för kommunens 

ungdomar inom gymnastiken och drill-

flickorna.

Prissumman är 10 000 kronor och pris-

tagaren har valt att ge bidraget till Gym-

nastikföreningen Kungälvsgymnasterna.

Stort grattis till 2021 års idrottspristagare Bodil Björklund
och idrottsstipendiat Anton Grankvist. Priserna delades ut
på kommunfullmäktiges möte den 2 september..  

Kungälvs kommun delar också årligen 

ut ett idrottsstipendium för att uppmärk-

samma och gynna unga idrottsutövare 

eller ungdomsledare. I år går stipendiet

på 10 000 kronor till Anton Grankvist 

som spelar pingis i Hålta IK. Årets sti-

pendiat har framgångsrikt tävlat inom 

bordtennis och har siktet högt. 

Årets stipendiat har satsat på vidare av-

ancemang i tävlingar i Europa och att 

kvala in i U23-landslaget.

Årets stipendiat är ännu bara 17 år 

men har redan tävlat framgångsrikt in-

ternationellt. Han är rankad 2 i U20 i 

Sverige, totalt rankad 6 i Sverige, 67 i 

världen och rankad 16 i världen i U23.

Idrott hela livet var temat på 
årets idrottskonferens

Idrottsrådet bjuder varje år in Kungälvs idrottsföreningar till en 

idrottskonferens. I år satsade man lite extra på konferensen. 

Idrott hela livet var temat både på konferensen och på riks-

idrottsförbundets ordförande Björn Erikssons presentation.

Under konferensen undertecknade föreningarna samsyns-

Den 16 oktober var Kungälvs idrottsföreningar inbjudna
till årets stora idrottskonferens på Mimers teater.   

avtalet som ska göra det möjligt för barn att utöva flera sporter 

parallellt. Barn ska inte ska bli tvingade att välja idrott i åldern

upp till gymnasiet. Avtalet ska bidra till att föreningarna så 

långt det är möjligt organiserar aktiviteter så att barn kan ut-

öva flera idrotter samtidigt.

ÅRET I KuNGÄLV
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Nya affärsidéer prövades i Draknästet

I årets omgång av Draknästet som ordnades av gymnasie-

lärare på Mimers Hus Gymnasium deltog 30 UF-företag med 

olika affärsidéer. De mötte tidigare i veckan lokala drakar i 

juryn och efter första omgången gick tio UF-företag vidare 

till final.

Finalen ägde rum på Kongahälla center där alla tio före-

tag fick presentera sina affärsidéer. När juryn hade diskuterat 

igenom alla idéer stod det klart att Re-Bake UF stod som 

vinnare. Deras affärsidé är att samla in bröd som inte längre 

räknas som dagsfärskt från butiker och sedan ”re-bake” till 

nya produkter, så som skorpor, krutonger och snacks.

– Det känns jättebra, men nervöst tyckte hela gänget bak-

om Re-Bake.

Bella Gillenäng är lärare på Mimers Hus Gymnasium och 

den som tillsammans med flera andra lärare arrangerat Drak-

nästet. Hon nämner tre saker som möjliggör tävlingen:

– Ett är att eleverna snabbt inser att de som plöjt spåren 

före dem innehar erfarenheter och ger värdefulla råd som 

de agerar på! Det andra är drakarna/näringslivsrepresentan-

terna som får träffa morgondagens entreprenörer och kan 

hjälpa dem att skapa nätverk. Det tredje är att vi får hjälp med 

platsen, Kongahälla center försåg oss med scen och teknik. 

Den 8 oktober avgjordes finalen i Draknästet, platsen där gymnasieungdomar 
med UF-företag möter lokala affärsdrakar för att testa sina affärsidéer. 
Re-Bake UF stod som vinnare och SHBAG UF och Korken UF kom två och trea.   

Tillsammans kunde vi skapa en arena där många människor 

kunde samlas för att ta del av entreprenörskapskreativiteten 

i Kungälv.

Alla uF-företag i finalen:

Hemdäck UF

ReBright UF

Sorbet and Ice Queen UF

Korken UF

Snabbdekaler UF

I juryn för Draknästet satt:

Björn Bidestedt, Plåtkonsult i Kungälv AB

Kaj Lehtovaara, Safe at sea AB

Lisa Petersson, Swedbank

Camilla Solbacken, ekonomichef Kungälvsbostäder

Kent Jellmund, näringslivsstrateg Kungälvs kommun

Jan Tollesson, verksamhetsutvecklare

Sofia Rösberg, VD WonderWealth

Sofia mentor, SEB

Joakim Svensson, ordförande Företagarna i Kungälv

Martin Ottosson, Allhyr i Kärna

Mattias Tell, Kungälvsmässan

Re-Bake UF

Trädgårdspojkarna UF

Glaziia UF

SHBAG UF

Play Arts UF
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Gemensamt inriktningsbeslut
för ny arena

Den 2 december tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut för en
ny mötesplats för idrott, evenemang och kultur i Arena Kungälv.   

Arena Kungälv blir en mötesplats för alla åldrar. Där kommer 

steg för steg att byggas simhall, ishall, bandy/arenahall med 

tak och läktare, träningshallar, gemensamma föreningsytor, 

café, restaurang, men också bostäder och annan service 

och ytor för rörelse. 

– Grattis till hela Kungälv med idrott och föreningar! Tack 

till alla idrottsledare och utövare i denna kommun. Det största 

denna vecka var att efter 10 års kamp lyckats få alla partier 

att ta ett gemensamt inriktningsbeslut. Nämligen beslutet om 

739,5 miljoner kronor för att bygga samman Kungälv och Ytter-

by med en ny mötesplats för alla, säger Miguel Odhner kom-

munstyrelsens ordförande (s). Nu pågår detaljplaneproces-

sen och det blir samråd till våren, och om allt vill sig väl blir 

det byggstart för några delar redan nästa år.
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Årets julklapp ska stötta det 
lokala näringslivet

För att stötta Kungälvs näringsliv har Kungälvs kommun be-

slutat att årets julgåva till de cirka 3700 anställda ska använ-

das hos presentkortsanslutna handlare som är verksamma i 

Kungälvs kommun. Butiker, caféer, restauranger och andra 

företag som säljer till privatpersoner i Kungälv bjöds in till 

att koppla upp sig till ett elektroniskt system för presentkort.

Årets julklapp till kommunens anställda blev ett present-

kort som kan användas hos de företag i Kungälv som väljer 

att ansluta sig till det digitala presentkortsystemet. Gåvan är 

värd 150 kronor per anställd och totalt handlar det om nästan 

600 000 kronor. 

För att stötta Kungälvs näringsliv har Kungälvs kommun beslutat att årets julgåva 
till de cirka 3700 anställda ska användas hos presentkortsanslutna handlare  
som är verksamma i Kungälvs kommun.   

Med satsningen vill kommunen bidra till en ökad lokal handel 

samtidigt som det är i linje med digitala presentkort i kommu-

nens arbete med Agenda 2030. Påverkan på miljön minskar 

när det handlas hos lokala verksamheter. I stället för julklap-

par som ska packas och fraktas var för sig.

– Vi vill att så många företag som möjligt går med. Både 

för att bidra till den lokala handeln och för att medarbetarna 

ska kunna välja bland så många handlare som möjligt, säger 

Kent Jellmund, kommunens näringslivsstrateg.

Mobilitetsvecka med fokus på hållbarhet

Aktiviteterna hade fokus på trafiksäkerhet och rörlighet för 

fysisk och psykisk hälsa. I oktober stod det klart att klass 6 B 

på Kärna skola vunnit utmaningen På egna ben. 

Under mobilitetsveckan kunde man besöka Västra parken 

med sin cykel för att få gratis cykelservice, prova elcykel och 

ställa frågor om trafiksäkerhet, regler för elsparkcyklar, trafik-

säkerhet för barn, hjälmar och mycket mer. Eleverna i årskurs 4 

på Sparråsskolan fick en cykelkurs med teorilektion och prak- 

tisk övning med egna cyklar. En tidig morgon delades det ut 

goodiebags till resenärer som reser hållbart. Veckan avslu-

tades med en guidad cykeltur genom det historiska Kungälv.

På egna ben
Vinnare i utmaningen På egna ben blev klass 6B på Kärna 

skola, klass. De kammade därmed hem 5000 kronor till klass- 

kassan med sina 1874 poäng. Med ett par poängs skillnad 

gick andrapriset till klass 6A på Kareby skola och på tredje 

plats kom klass 5C på Kärna skola. Totalt 21 klasser deltog i ut-

maningen På egna ben i Kungälvs kommun. Tillsammans har 

de 638 eleverna från Kungälvs klasser gått 1750,5 mil och 

därmed sparat 3,1 ton koldioxid. Alla fick diplom och reflexer. 

Utmaningen vänder sig till elever i årskurs 4–6. Eleverna 

samlar poäng genom att gå, cykla och åka kollektivt till och 

från skolan. Även föräldrar och syskon kan bidra till klassens 

poäng. Under de fyra veckor som På egna ben pågår sam-

lar eleverna samtidigt på sig mängder av värdefull kunskap 

genom övningar och uppdrag om miljö, hälsa och trafik- 

säkerhet.

Nästan en femtedel av mellanstadiebarnen skjutsas dag-

ligen med bil till skolan. I den åldern är det viktigt för barnen 

att upptäcka att de klarar av att ta sig på egen hand. Det gör 

att de stärker sitt självförtroende. Samtidigt bidrar ett mins-

kat bilskjutsande till en säkrare och trivsammare närmiljö runt 

skolan.

I slutet av september uppmärksammade kommunen den europeiska  
mobilitetsveckan med temat Hållbar mobilitet – sunt och tryggt. 
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Kungälvs kommun bildar bolagskoncern
Den 1 december bildades en helägd bolagskoncern för de 

kommunala bolagen i Kungälv, där Bokab, Kungälv Energi 

och Bagahus ingår i koncernen med AB Kongahälla som 

moderbolag. I den nya bolagskoncernen äger kommunen 

de helägda kommunala bolagen genom moderbolaget AB 

Kongahälla. Koncernen omfattar Bokab, Kungälv Energi som 

i sin tur äger Kungälv Närenergi samt Bagahus AB, som är ett 

vilande bolag. I praktiken sker koncernbildningen genom att 

samtliga bolag överlåts från kommunen till AB Kongahälla. 

Detta genom att kommunen överlåter sina aktier i Bokab, 

Kungälv Energi och Bagahus till AB Kongahälla för 31 Mkr. 

Stiftelsen Kungälvsbostäder omfattas inte av koncernbild-

ningen.

Ett koncernbolag ska, liksom övriga bolag och myndighe-

ters nämnder i kommunen, ha en helhetssyn i sin verksamhet, 

verka för koncernnytta och en övergripande kommunnytta 

för ägaren och medborgarna.

En koncernbildning innebär positiva effekter för samordning 

av IT-, HR- och ekonomisystem och upphandling, snabbare 

beslutsprocess, tydligare ägarroll samt möjligheten till skatte- 

mässig resultatutjämning och annat finansiellt samarbete 

mellan bolagen.

Öppet hus i stadshuset
Den 25 november välkomnades alla 

Kungälvsbor till stadshuset på öppet 

hus för att möta och diskutera aktuella 

frågor med Kungälvs kommuns politiker 

och tjänstepersoner. 

Det var många som trotsade reg-

net och begav sig till stadshuset för att 

ställa sina frågor till politiker och tjäns-

tepersoner. Det var också många som 

passade på att gå på en rundvandring i 

stadshuset för att se hur det ser ut på in-

sidan. Öppet hus är ett nytt sätt för invå-

nare att möta kommunens företrädare, 

som delvis ersätter de tidigare medbor-

garstämmorna. 
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Kungälv har klättrat från plats 21 till 13. Det är i linje med kom-

munens mål som är att kommunens verksamheters kvalitet 

och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets 

bästa kommuner.

– Det är bra att några utifrån säger att Kungälv faktiskt är en 

av Sveriges bästa platser att bo på, om alla hjälps åt att sprida 

den bilden så slipper vi backa in i framtiden, säger Miguel 

Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande.

Varje år sammanställer nyhetsmagasinet Fokus statistik 

inom tolv olika huvudkategorier och skapar en lista över alla 

svenska kommuner. 

Kungälv hamnar i topp bland de kommuner som det är bäst att leva i. 
Nyhetsmagasinet Fokus sammanställer årligen statistik och jämför  
Sveriges alla kommuner – år 2021 hamnade Kungälv på plats 13.  

Bra att leva i Kungälv 
– plats 13 i Sverige

Underlaget bygger på 365 statistiska sammanställningar och 

större kommunrankningar. Kategorierna är Agenda 2030, ar-

betsmarknad, bostäder, demografi, demokrati, fritid och kultur, 

kommunal ekonomi, trygghet, miljö, social och hälsa, utbild-

ning samt äldre.  

I topp finns Lomma för andra året i rad. Andra västsvenska 

kommuner som finns i toppen på listan är Kungsbacka och 

Mölndal.
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Succé för Kulturnatt Kungälv
Det blev en stor succé för Kulturnatt Kungälv den 13 novem-

ber då hela det lokala kulturlivet lyste upp novembermörkret 

för alla besökare. 

Det var många Kungälvsbor som besökte de många olika 

aktiviteterna som ägde rum på sträckan mellan Mimers kul-

turhus och Bohus fästning under eftermiddagen och kvällen 

den 13 november. Kulturchefen Matilda Skön invigde kultur-

natten. Kulturhuset har tre gånger så många besökare än 

vanligt, många passade på att besöka Bohus fästning, kön 

ringlade utanför Kakstadsfavoriterna på Västra Gatan och 

eldshowen på Nytorget var också populär. Detta och mycket 

mer. 

– Att bara få vara en del av det här, det är fantastiskt att kul-

turen får betyda något och jag vill rikta ett stort tack till Kung-

älvsborna som dök upp och visade att kultur betyder någon 

och att de är intresserade av kultur, säger Matilda Skön till 

Kungälvs-Posten. 

ÅRET I KuNGÄLV
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Hur ligger Kungälv till i förhållande
till andra kommuner?

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställer årligen ett 
antal kvalitetsmått under rubriken Kommunernas Kvalitet i Korthet 
(KKiK). 2021 deltog drygt 160 kommuner i KKiK.

Hur stor del av de som erbjudits

plats  inom förskoleverksamheten har

fått plats på önskat placeringsdatum?
Siff ran anger Kungälvs värde enligt KKiK.

Färgen visar om Kungälvs kommun är bland de:

Kvalitet & kostnader

Skola och förskola
83 6

sämsta 
kommunens 
reslutat

Så här läser du
tabellen...

så ligger Kungälv till
i förhållande till bästa

och sämsta

100

bästa
kommunens
reslutat

enhet

Syftet med undersökningen är att ta fram information som 

ger förtroendevalda en övergripande bild om kommunens 

kvalitet över tid och vid jämförelser med andra kommuner. 

Resultatet är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dia-

logen med medborgarna om kommunens verksamhet och 

Andel %

Kungälvs 
position

= 25% högsta resultaten 

= 50% mellersta resultaten

= 25% lägsta resultaten

utveckla den interna verksamheten ur ett medborgarpers-

pektiv. I denna sammanställning visas Kungälvs kommuns 

resultat 2021 i förhållande till de bästa och sämsta kommu-

nerna, som deltar i undersökningen.

bäst sämst
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bäst

100

4,4

126 453

100

90,7

100

96 648

91,5

1,5

90,1

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan

Barn och unga

5,3*

104 325*

76,2

2,7

68,3

94

86,5

57,7*

91,5

86,7

158 722*

Kungälvs 
position

6,4

sämst

57,9

60,9

200 780

8,6

175 341

40,0

21,0

63,1

30,9

65,8

Kr per inskrivet barn

Andel %

Andel %

Kr per elev

Andel %

Andel %

Andel %

Andel %

Andel %

Andel %

Antal

100

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,  
hemkommun

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet,  
positiva svar

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa,  
kommunala skolor

Kostnad grundskola F-9 hemkommun

Gymnasieelever med examen inom 4 år,  
kommunala skolor

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun

Gymnasielever med indraget studiestöd 
pga. ogiltig frånvaro, hemkommun

97 931

601,2

60,4

39,6

14,8*

33,9*

8,4*

111 862*

2,4

1,1

2,9

228 604 Kr per elev

Antal/1000 inv 
0-18 år

Antal/inv  
7-20 år

Andel %  
6-15 år

Kostnad gymnasieskola hemkommun

Aktivitetstillfällen för barn och unga 
i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

Elevplatser i musik- eller kulturskola 
som andel av invånare 6-15 år

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, 
kommunala skolor

*avser 2020

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  
– förbättrad situation

Brukarbedömning gruppbostad LSS – 
 Brukaren trivs alltid hemma

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Stöd och omsorg
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Ej deltagit

Ej deltagit

100

1 573

100

100

1

100

1 622

7

100

100

100

173 377

7*

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  
– förbättrad situation

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat försörjningsstöd

Kostnad individ- och familjeomsorg

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut  
om försörjningsstöd, medelvärde

Brukarbedömning gruppbostad LSS – 
 Brukaren trivs alltid hemma

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS –  
Brukaren får bestämma om saker som är viktiga

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB),  
minus ersättning från FK enl SFB

Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet  
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, 
andel (%) av maxpoäng

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
- helhetssyn

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
- helhetssyn

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+

Stöd och omsorg

82

52

81*

89*

4 115*

222 289*

7 916*

Ej deltagit

Ej deltagit

50

821

9

Kungälvs 
position

33

33

821

50

71

9 976

13 784

180

24

4

52

65

383 292

25

Antal dagar

Kr/invånare

Antal dagar

Andel %

Kr/invånare

Antal dagar

Andel %

Andel %

Andel %

Andel %

Kr/invånare 80+

Andel %

Andel %

Andel %

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende 
boende enl. LSS § 9.9, medelvärde

12

bäst sämst

*avser 2020
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495*

34,6*

27*

80,3

72*

27*

53

37*

43*

67,7

Kungälvs 
position

Medborgarundersökningen – Att få svar på frågor 
till kommunen fungerar bra

94,3

100

86

82,7

67

96

Medborgarundersökningen – Bra bemötande vid kontakt 
med tjänsteperson i kommunen

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera

Samhälle och miljö

81 70,3

4

10

51,4

15

56

Andel %

Andel %

Andel %

Andel %

Index 1-100

75

83,7

2

44,3

Andel %

Andel %

Andel %

Andel %

Elever på SFI som klarat minst två kurser,  
av nybörjare två år tidigare

Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer

1

266

93,8

106

753

2,4

Antal dagar

Kg/person

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

Insamlat hushållsavfall totalt

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas 
som fullständig till beslut för bygglov för 

nybyggnad av en- och tvåbostadshus

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen

bäst sämst

*avser 2020
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Individ och familjeomsorg 2021 2020 2019 2018 2017

Barn och unga (0-20 år)

Antal vårddagar institution 6 312 4 873 5 884 3 068 3 579

Antal vårddagar egna familjehem 12 127 8 656 8 533 4 936 6 153

Antal vårddagar konsulentlett familjehem 7 286 5 657 5 879 5 145 6 431

Vuxna (21- år)

Antal vårddagar institution 2 175 1 174 1 499 1 285 1 791

Antal vårddagar familjevård 81 206 818 403 105

Funktionshinder 2021 2020 2019 2018 2017

LSS/SFB/SOL, antal ärenden 739 708 708 704 705

Boende särskild service, antal platser (LSS) 117 101 101 98 98

Bostad med särskild service, antal platser (Socialpsykiatrin) 28 28 28 29 26

Personlig assistans med kommun som anordnare,  
antal utförda timmar

45 563 46 971 52 099 58 935 63 456

Arbetsmarknad 2021 2020 2019 2018 2017

Antal deltagare i Daglig verksamhet (DV) 214 211 208 220 221

Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) 294 284 270 280 254

Antal nyanlända till mottagning/introduktion, inklusive  
ensamkommande barn

62 15 59 152 172

Verksamhetsöversikt

Trygghet och stöd

I tabellen redovisas statistik som övergripande speglar hur 

kommunen arbetar med arbetsmarknadsinsatser. Antal per-

soner med pågående beslut på DV, antal hushåll med för-

sörjningsstöd, antal nyanlända som anvisas till kommunen 

enligt bosättningslagstiffning samt antal barn som anvisas till 

kommunen från Migrationsverket.

Tabellen visar utvecklingen inom boende, boendestöd och 

personlig assistans. Insatserna utgår från Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkrings-

balken (SFB) och Socialtjänstlagen (SoL).  

   

Statistiken speglar behovet av insatser över tid inom institu-

tion, familjehem och öppenvårdsinsatser, både för barn och 

vuxna. Insatserna utgår från Socialtjänstlagen (SoL), Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM).  

    

ÅRET I KuNGÄLV
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Särskilt boende 2021 2020 2019 2018 2017

Antal lägenheter/platser i egen och extern regi 416 416 416 412 415

– Varav demens (egen regi) 155 155 155 160 163

– Varav omsorgslägenheter (egen regi) 176 176 176 176 176

– Varav korttidsplatser 30 30 30 21 22

– Varav lägenheter i extern regi 55 55 55 55 54

Tabellen visar Kommunens särskilda äldreboendeplatser i 

egen regi och privat regi samt korttidsplatser egna och köpta.

Hälso- och sjukvård 2021 2020 2019 2018 2017

Antal registrerade patienter under året 1 309 1 346 1 490 1 393 1 386

Kostnad för bostadsanpassningar (tkr) 4 005 3 148 2 531 4 331 3 658

Bistånd 2021 2020 2019 2018 2017

Antal hemtjänstsbeslut 1 202 1 366 1 633 1 516 1 599

Antal beslut om särskilt boende (äldreboende) 199 164 166 196 185

Hemtjänst 2021 2020 2019 2018 2017

Antal hemtjänsttimmar 413 744 393 411 398 885 401 697 383 575

– Varav personer i kommunens regi 362 338 347 600 351 019 355 113 333 427

– Varav personer i privat regi 51 406 45 811 47 866 46 584 50 148

Antal hemtjänsttimmar per person/år 578 561 573 549 534

Tabellen visar utvecklingen av antalet beviljade hemtjänst-

timmar för service- och omsorgsinsatser i egen- och privat 

reg, samt antal insatstimmar per person och år (medel).

Statistiken visar antal personer med kommunal hälso- och 

sjukvård, som omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälp-

medel till personer i vård- och omsorgsboenden, boende 

med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad, per-

sonlig assistans och personer som får hjälp via socialpsykia-

trin.

Tabellen visar utvecklingen av antalet beslut om ordinarie 

hemtjänstinsatser, dag- och nattetid samt tillfällig hemtjänst, 

och antalet beslut om särskilt boende, som fattas på bistånd-

senheten.

ÅRET I KuNGÄLV
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– Varav lägenheter i extern regi 55 55 55 55 54
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Antal registrerade patienter under året 1 309 1 346 1 490 1 393 1 386

Kostnad för bostadsanpassningar (tkr) 4 005 3 148 2 531 4 331 3 658

Bistånd 2021 2020 2019 2018 2017

Antal hemtjänstsbeslut 1 202 1 366 1 633 1 516 1 599

Antal beslut om särskilt boende (äldreboende) 199 164 166 196 185

Hemtjänst 2021 2020 2019 2018 2017

Antal hemtjänsttimmar 413 744 393 411 398 885 401 697 383 575

– Varav personer i kommunens regi 362 338 347 600 351 019 355 113 333 427

– Varav personer i privat regi 51 406 45 811 47 866 46 584 50 148

Antal hemtjänsttimmar per person/år 578 561 573 549 534

Här presenteras antal elever som årsgenomsnitt. Barnkul-

larna som kommer in i grundskolan är stora och medför att 

antalet elever ökar för varje år.  

Grundskola 2021 2020 2019 2018 2017

Antal elever i kommunens regi åk F-9 5 315 5 234 5 184 5 076 4 928

Antal elever i fristående regi åk F-9 687 686 671 654 653

Antal elever i kommunens grundsärskola 45 41 40 37 34

Antal barn i fritidshem i kommunens regi 2 306 2 462 2 462 2 485 2 458

Antal barn i fritidshem i fristående regi 244 254 258 248 262

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,  
kommunala skolor, andel (%)

78,8 78,3 73,2 79,6 82,3

Antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunala skolor * 12,4 12,3 13,3 12

Bildning och lärande

Antal helårsplatser i förskolan är det antalet platser som finns 

tillgängliga utslaget på ett år, siffran säger alltså inget om hur 

många barn som fyller platserna. 

Förändringar i antal helårsplatser grundar sig helt i befolk-

ningsprognosen och antalet barn som är i behov av förskola. 

Förskola 2021 2020 2019 2018 2017

Antal helårsplatser i kommunens förskola 2 011 1 996 1 914 1  773 1  757

Antal barn inom fristående förskola 510 500 487 486 480

Antal barn i kommunal pedagogisk omsorg 173 191 208 241 235

Personaltäthet i förskolan, antal barn per årsarbetare,  
kommunal regi

* 5,3 5,1 4,3 5,1

*2020 års siffra har inte publicerats ännu.

*2021 års siffra har inte publicerats ännu.

*2021 års siffra har inte publicerats ännu.

I tabellen presenteras antal elever som ett årsgenomsnitt. 

Gymnasieskolan har växt sedan 2017 och framåt på grund av 

större elevkullar. Andelen elever med examen har ökat från 

både yrkesprogram och högskoleförberedande program. 

Gymnasieskola 2021 2020 2019 2018 2017

Antal elever på Mimers hus gymnasieskola 1 587 1 552 1 529 1 521 1 499

– varav andel (%) elever folkbokförda i Kungälv 65 64 62 57 55

Antal elever på gymnasiesärskola 86 88 90 94 92

– Varav andel (%) elever folkbokförda i Kungälv 18 21 21 19 20

Andel (%) avgångselever från högskoleförberedande pro-
gram vid Mimers hus med gymnasieexamen

89,2 84 87,1 84,8 86,1

Andel (%) avgångselever från yrkesförberedande program vid 
Mimers hus med yrkesexamen

87,2 84,3 89,3 85,4 89,9

Antal elever per lärare (heltidstjänst) * 12,2 11,8 11,8 12
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Vuxenutbildningen 2021 2020 2019 2018 2017

Antal studerande i Kungälv, gymnasial-, yrkes- och grundläg-
gande vuxenutbildning

1 189 932 816 726 800

Antal studenter folkbokförda i Kungälv studerande i annan kom-
mun, gymnasial-, yrkes- och grundläggande vuxenutbildning

294 264 220 192 193

Antal helårsplatser i Kungälv, gymnasial-, yrkes- och grundläg-
gande vuxenutbildning

304 286 260 258 286

Antal helårsplatser, studenter folkbokförda i Kungälv stude-
rande i annan kommun, gymnasial-, yrkes- och grundläggande 
vuxenutbildning

207 171 141 116 105

Antal studerande på svenska för invandrare (SFI) 352 404 438 416 315

Antal lärlingar i Kungälvs kommun 24 7 0 4 16

Antal på särvux 6 6 0 0 10

Antalet studerande är det faktiska antalet studenter på ut-

bildningarna. Antalet helårsplatser är de platser man får fram 

om man räknar ihop deltids- och heltidsstuderande

Kultur 2021 2020 2019 2018 2017

Kulturevenemang, antal 127 222 556 491 402

- Kulturevenemang, antal besökare 23 520 4 380 45 988* 29 426 8 842

Bibliotek, antal lån 230 841 286 916 335 394 295 100 275 600

- Nettokostnad per lån, kr 86,86 68,42 57,10 66,07 70,53

Kulturskolan, antal deltagare/v 1 040 1 051 1 240 1 239 1 245

Kommunalt anslag till kulturskolan, per invånare 123,98 109,29 121,8 126,4 121

Pandemin har påverkat siffrorna 2021 där olika beslut och 

rekommendationer har begränsat genomförandet av evene-

mang, musik- och kulturundervisning samt bibliotekets verk-

samhet. 

*Konsthallen 30 481 besökare.  
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207 171 141 116 105

Antal studerande på svenska för invandrare (SFI) 352 404 438 416 315

Antal lärlingar i Kungälvs kommun 24 7 0 4 16

Antal på särvux 6 6 0 0 10

Kultur 2021 2020 2019 2018 2017

Kulturevenemang, antal 127 222 556 491 402

- Kulturevenemang, antal besökare 23 520 4 380 45 988* 29 426 8 842

Bibliotek, antal lån 230 841 286 916 335 394 295 100 275 600

- Nettokostnad per lån, kr 86,86 68,42 57,10 66,07 70,53

Kulturskolan, antal deltagare/v 1 040 1 051 1 240 1 239 1 245

Kommunalt anslag till kulturskolan, per invånare 123,98 109,29 121,8 126,4 121

Samhälle och utveckling

Måltidsservice 2021 2020 2019 2018 2017

Serverade måltider 3 022 992 2 716 468 3 283 062 3 217 523 3 123 000

Serverade måltider (koefficient*) 2 187 029 2 143 341 2 584 076 2 552 284 2 497 971

Måltidsservice  förser verksamheter inom Bildning och lä-

rande och Trygghet och stöd med måltider.  Pandemin har 

inneburit minskat antal serverade måltider. Främst på grund 

av distansutbildning på gymnasieskolan. 

Här visas antal abonnenter och hur stor mängd vatten som 

sålts.  Målet är att öka andelen VA-abonnenter vilket också 

görs tack vare utbyggnaden av det kommunalt vatten och 

avlopp. Från och med 2018 är försäljning av vatten till Ale 

med i redovisningen.

Nya ärenden, avlopp är inkomna ärenden avseende tillstånd 

för enskild avloppsanläggning. Nya ärenden, värmepumpar 

handlar om ärenden avseende installation av egen värme-

pump. 

Antal resor med inomkommunala linjer inkluderar från 2019 

även marstrandsfärjan. Under 2020 minskade resandet på 

grund av covid 19.

Kommunalt vatten och avlopp 2021 2020 2019 2018 2017

Antal personer med någon form av vattentjänst 36 446 35 795 33 737 32 852 31 300

Såld vattenmängd, m3  3 051 908     2 820 581 2 359 500 2 183 998 1 878 343

Mängden grovavfall ökar medan mängden producentansvars- 

material (förpackningsåtervinning) minskar. 

Renhållning 2021 2020 2019 2018 2017

Mängd kärl- och säckavfall per invånare, kg/år 167 167 164 167 171

Mängd grovavfall och farligt avfall per invånare, kg/år * 278 249 248 250

Mängd producentansvarsmaterial per invånare, kg/år * 36 42 66 64

Miljö 2021 2020 2019 2018 2017

Nya ärenden, avlopp 158 134 152 131 115

Nya ärenden, värmepumpar 62 53 64 78 84

Antal resor med inomkommunala linjer 1 144 851 1 000 893 1 625 162 1 037 886 1 423 152

Antal resor med Grön Express 3 549 390 3 742 159 5 429 887 5 550 435 5 239 625

Antal resor med Bohuståget 1 116 945 1 222 444 1 877 832 1 818 313 1 956 751

* Varje portion är värderad utifrån en koefficient beroende på 

vilken måltid det är. Koefficienten för lunch i förskola är 0,75, 

grundskola 1.0 gymnasiet 1,5 och äldreomsorg 1,25. Frukost 

och mellanmål har koefficient 0,5.
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Fritid 2021 2020 2019 2018 2017

Föreningar som erhåller föreningsbidrag, antal 138 133 131 92 98

Simhallen, antal besök 44 200 84 753 106 660 117 290 119 225

Idrottshallar i kommunen, bokningsbara öppettimmar 18 049 15 470 12 343 12 406 12 406

En väsentlig del av kultur- och fritidsverksamheterna inom 

kommunen drivs av föreningslivet. Antal föreningar som er-

håller verksamhetsstöd inom ramen för olika bidrag ökar se-

dan flera år tillbaka. Oasens simhall har varit stängd mer än 

halva året på grund av pandemin vilket gör att antalet besök 

halverats. Nya rutiner för beräkning av bokningsbara timmar 

i idrottshallarna gör att siffran ökar trots att inga nya ytor till-

kommit. 

Marstrand 2021 2020 2019 2018 2017

Gästhamnen Marstrand, beläggning antal båtar/år 13 079 10 908 13 200 13 400 12 907

Antal resor med färjan från Koön till Marstrandsön 645 534 420 052 500 316 556 309 553 077

Gästhamnen i Marstrand hade ett bra år med en större andel 

svenska båtar än tidigare.  

Delegationsbeslut, bygglov är tillstånd att bygga, riva eller 

göra vissa markåtgärder. Det är en hög tillväxttakt i kommu-

nen vilket medför fler ärenden och större volymer. Pandemin 

har inneburit att fler lägger tid och resurser på sina hem vilket 

avspeglas i bygglovsstatistiken. Kontinuerligt följer, analyse-

rar och utvärderar kommunen sina resurser i bygglovshante-

ringen så att det motsvarar efterfrågan och förväntningar på 

marknaden. 

Tillväxt 2021 2020 2019 2018 2017

Bygglov, delegationsbeslut 1 294 1 204 1 054 749 578

Startbesked 884 720 702 782 703

Slutbesked 642 643 697 568 619

ÅRET I KuNGÄLV
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Revisionsberättelse för år 2021
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ny metod för att 
fånga mikroplast

Högt valdeltagande
i Kungälv

Nybliven 50-åring
2018 är året då Kulturskolan fi rade 50 år i Kungälv.

Årsredovisning 2018

”Med hjärtat i historien och blicken mot framtiden”

Stadshuset
Ytterbyvägen 2
442 81 Kungälv
0303-23 80 00

e-post: kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

www.facebook.com/kungalvskommun
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1 Verksamhetsöversikt 

Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och ska 
främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva 
deltagande i samhällslivet. Sektorn ansvarar även för kommunal hälso- och sjukvård där god 
kvalitet och hög patientsäkerhet är överordnat. Verksamheten ska bygga på respekt för 
människors självbestämmande och integritet, samt inrikta sig på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser. 

Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor 
med funktionshinder, äldre, personer med behov av hemsjukvård, äldreboende och hemtjänst, 
människor med missbruksproblem samt brottsoffer, där särskilt kvinnor och barn som utsatts 
för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram. 

Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om 
anhörigstöd, dagverksamhet för personer med demens, samtalsstöd och annat stöd vid 
livskriser, flyktingars integration, problem med att klara egen försörjning och inträde på 
arbetsmarknaden, med mera. 

Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag 
med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och 
Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF), Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) Patientsäkerhetslagen med flera. 

Sektorledning består av en sektorchef samt verksamhetschef myndighet, verksamhetschef 
sociala resurser, verksamhetschef hälsofrämjande och hälso- och sjukvård, verksamhetschef 
vård och omsorgsboende, verksamhetschef stöd i ordinärt boende, verksamhetschef LSS 
boende samt daglig verksamhet och en utvecklingsledare folkhälsa. Sektorchef har det 
kommunövergripande ansvaret för folkhälsa och social hållbarhet. 
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2 Verksamhetsidé 

Sektor Trygghet och stöds verksamhetsidé utgår från socialtjänstlagens portalparagraf: 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är 
bäst för barnet vara avgörande. 
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3 Sammanfattning 

Sammanfattning, Bedömning av sektorns mål för 2021 efter 12 månader. 

För målbedömning används en 6-gradig skala. Skalan bygger på tre färger med två steg inom 
varje färg. 

Kommunfullmäktiges (KF) 
Strategiska mål 

  Sektormål 

Strategiska förutsättningar 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  Åtgärder för budget i balans 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

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

Att ge goda förutsättningar 
för livslångt lärande 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 
5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande 
och Sveriges lägsta arbetslöshet 

En trygg omsorg med 
valmöjligheter genom livet 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

Full behovstäckning inom vård- och omsorg och 
LSS 

Att ge möjligheter till en 
aktiv fritid för alla åldrar 

 
  

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

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

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

Att medborgare och 
näringsliv ska känna ökat 
förtroende för kommunen 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 9. Förbättrat näringslivsklimat 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 
10. Kortare handläggningstider med bibehållen 
rättsäkerhet 

En ökad samordning mellan 
infrastruktur och byggnation 
i hela kommunen 

 
  

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

 
  

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

 3 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 
6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med 
tidigare år 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

 

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

Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på 
helår. 

Volymtalet får grönt  om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult  om avvikelse är 2 till 
5 procent. Rött  vid mer än 5 procent avvikelse. 

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

Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 

4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal nya 
ärenden 
ekonomiskt 
bistånd 16 - 24 
år 
Försörjningsstöd 
+Gemensam 
mottagning 

70 80  

 

Antal nya 
ärenden 
ekonomiskt 
bistånd 25 - år 
Försörjningsstöd 
+Gemensam 
mottagning 

236 240  

 

Antal ungdomar 
16-24 år som får 
utbetalning 

88 120  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal hushåll 
med utbetalning 
per månad 
(genomsnitt) 

294 300  

 

4.2 Barn och ungdom 0-20 år 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal vårddagar 
institution 0-20 
år 

6 312 2 500  

 

Antal vårddagar 
egna familjehem 
0-20 år 

12 127 11 500  

 

Utfallet antal köpta vårddagar barn och ungdom 0-20 år har ökat sedan 2020. Att 
placeringarna har ökat under 2021 kan bero på att under de senaste åren har både ärendeantal 
och utredningar ökat gällande barn och unga. 

Under 2021 har det fortsatt att rekryteras egna familjehem, vilket resulterat i att antalet 
vårddagar i egna familjehem ökat till att utfallet i slutet på året är högre än planen. Det har 
gjorts flera nya placeringar av barn och ungdomar under hösten 2021 och flera av dessa barn 
är placerade i egna familjehem. Det har även rekryterats två nya jourhem under hösten och 
som kommer att börja användas under våren 2022. 
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4.3 Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten  

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Intern 
öppenvård, 
biståndsbedömd
a insatser 
Utförarenheten-
Barn och 
Ungdom 

221 300  

 

Antal ärende oförändrad jämfört med 2020 och planen matcher inte utfallet. 

4.4 Vuxenenhet 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal vårddagar 
institution 21- år 

2 175 1 800  

 

Antal vårddagar 
externt boende 
med stöd 21- år 

18 827 15 000  

 

Antal vårddagar på institution ökade med ca 100 procent (1396 jämfört med 779 dygn per 
halvår) från första halvåret jämfört med andra halvåret 2021. 3 nya placeringar tillkom under 
T3, varav 1 LVM. 

Trots att Energivägen har använts fullt ut under 2021 så finns det fortfarande ett stort behov 
av externa placeringar. 73 personer med missbruksproblematik, 6 personer med övrig 
boendesocial problematik samt 21 personer i ViNR har varit aktuella för externt boende under 
2021 
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4.5 Socialmedicinsk mottagning 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal personer 
som varit 
aktuella som 
biståndsärenden 
inom 
Socialmedicinsk 
mottagning 

86 100  

 

Biståndsärendena till Socialmedicinsmottagning har varit färre under 2021 än beräknat, delvis 
på grund av pandemin. 

4.6 Socialpsykiatri 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Bostad med 
särskild service, 
antal brukare 
Soc.psyk 

28 28  

 

Köp av 
korttidsplats, 
antal vårddagar 
Soc.psyk 

4 143 3 000  

 

3 nya placeringar har inletts under T3. 1 har avslutats under samma period. Utfallet har följt 
den prognos som gjordes efter T1. 

4.7 Funktionshinder myndighet 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal ärenden 
LSS och LASS, 
SoL 

739 725  

 

4.8 Bostad med särskild service enligt LSS, antal brukare 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Egna 
boendeplatser, 
vuxna 

145 141  

 

Köp av 
boendeplats, 
vuxna 

15 13  

 

Köp av 
boendeplats, 
BoU 

6 4  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Köp av skolplats 3 6  

 

En volymökning av köpta boendeplatser vuxna jämfört med planen. 

Antal boendeplatser BoU som köps varje år varierar mellan 4 och 6. 

  

4.9 Personlig assistans 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

SFB (tidigare 
LASS), 
kommunen 
anordnare, antal 
timmar 

45 563 55 000  

 

LSS-assistans, 
kommunen 
anordnare, antal 
timmar 

1 208 2 600  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

LSS-assistans, 
annan 
anordnare, antal 
timmar 

15 744 15 000  

 

Volymminskning med en brukare och det medför färre timmar att verkställa. 

4.10 Daglig verksamhet 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal brukare 
daglig 
verksamhet 

214 245  

 

-Varav Köp av 
daglig 
verksamhet, 
deltagare 

18 15  

 

Utfallet 2021 ligger i nivå med 2020. 

4.11 Mottagning nyanlända och ensamkommande 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal mottagna 
enligt 
bosättningslagsti
ftning 
(vuxna/familjer) 

62 90  

 

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

17 40  

 

Antal barn i 
mängden 
mottagna enligt 
bosättningslagsti
ftning och lagen 
om eget boende 

31 55  

 

Antal mottagna 
ensamkommand
e barn 

3 3  

 

Anvisningsåret sträcker sig från 1/3 2021 tom 28/2 2022. 

4.12 Lägenheter och platser VoÄ 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Totalt antal 
lägenheter i 
särskilt boende 

415 416  

 

Varav i egen regi 331 331  

 

Varav i extern 
regi 

54 55  

 

Varav 
korttidsplatser 
egna 

19 19  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Varav 
korttidsplatser 
köpta 

11 11  

 

4.13 Köpta platser hospice och sjukhus 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Köpta 
dygnsplatser 
Hälso- och 
sjukvård 
(Hospice) 

228 55  

 

Vårddygn på 
sjukhus, med 
betalningsansvar 
för kommunen 

0 75  

 

Många köpta dygnsplatser (Hospice platser) under hösten och vintern. Kostnaden för köpta 
dygnsplatser är ca. 2 066 tkr, 5% gäller brukare 65 år och äldre och 95% gäller brukare under 
65 år. 

4.14 Brukare i hemtjänsten 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Brukare med 
hemtjänst 

1 277 1 200  

 

Antal brukare 
med 
trygghetslarm i 
ordinärt boende 

1 045 1 150  

 

Under 2021 har antal brukare med hemtjänst ökat jämfört med föregående år. Ökningen kan 
delvis förklaras med flera nya hemtjänstbeslut, och flera hemtjänstinsatser på befintliga 
brukare. 

4.15 Ersatta timmar i hemtjänsten 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Ersatta timmar i 
hemtjänsten 

413 744 410 000  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

varav i egen regi 362 338 360 000  

 

varav i extern 
regi 

51 406 50 000  

 

4.16 Registrerade patienter HSV 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Totalt antal 
patienter i 
hemsjukvården 

1 309 1 400  

 

Därav antal 
patienter under 
65 år 

235 250  

 

Totalt antal registrerade patienter inom Hemsjukvården ligger årligen mellan 1300 och 1350. 
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Antal patienter under 65 år varierar mellan 225 och 240. 

4.17 Myndighetsbeslut äldre 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal beslut om 
särskilt boende 

199 160  

 

Antal 
hemtjänstbeslut 

1 202 1 600  

 

Under 2021 har 199 personer beviljats äldreboende. Det innebär en ökning med ca 30 beslut, 
jämfört med 2020 och 2019. Ökningen till en viss del beror på en "vårdskuld" orsakad av 
Covid. 

Antal hemtjänstbeslut under 2021 är lägre än 2020. Detta kan till stor del härledas till att 
Biståndsenheten införlivat ett annat arbetssätt i registreringen i Treserva. Siffran reflekterar 
alltså inte en minskning av nya registreringar i enhetens ärenden 

4.18 Trygga ungdomsmiljöer 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Totalt antal 
deltagartillfällen i 
den främjande 
verksamheten 

9 935 12 000  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal 
verksamhetstim
mar, främjande 
verksamhet 

6 469 7 200  

 

Antal timmar 
förebyggande 
verksamhet på 
fältet 

2 950 2 500  

 

Målet för antal deltagare på fritidsgårdarna och gruppverksamheterna har inte uppnåtts på 
grund av pandemin. Det har ändå skett en ökning av antalet deltagare i gruppverksamheterna 
då verksamheten har ställt om till digitala aktiviteter. 

2020 har det skett en felregistrering av antalet utförda timmar på den förebyggande 
verksamheten. 2021 års timmar stämmer med den verksamhet som har utförts. En del av 
dessa timmar är sommarsatsningen riktad mot motorburen ungdom vid Kungälvsparken. 
Denna specifika satsning blev välbesökt och hade ca 3000 besökstillfällen. 

4.19 Kommentar till utfall 
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5 Nyckeltal 
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6 Måluppföljning 

Läsanvisning till målbedömningen av sektorns mål 

Målen bedöms i tre steg med nedanstående rubriker: 

1. Kommentera utfall - Här redovisas de resultat som är relevanta för målet. 

- Indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet. (Dessa synliggörs i tabell i slutet av 
målbedömningen) 

- Resultat från underliggande sektorers arbete med målet på sektornivå 

- Andra väsentliga utfall eller händelser som bedöms påverka målet 

2. Analys - Ett resonemang förs om vad resultaten beror på och vad det innebär. Analysen 
förklarar vilken målbedömning som görs. För målbedömning används en 6-gradig skala. 
Skalan bygger på tre färger med två steg inom varje färg. 

3. Så går vi vidare - beskriver konsekvenser av målbedömning samt hur arbetet med målet 
går vidare. 

Färgmarkering av mål och indikatorer 

Målens färgmarkering bygger på en subjektiv bedömning enligt läsanvisningen ovan. 

  6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

  5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

  4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

  3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

  2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

  1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

  

Indikatorernas färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I 
normalfallet visar indikator grönt  om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet. Gult 

 om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och rött  om avvikelsen är mer än 
15 procent från målvärdet. 

Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis intervall om ett utfall över 
målvärdet inte kan anses vara positivt. 

6.1 Strategiska förutsättningar 

6.1.1 1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Våra medarbetare ska känna stolthet i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med 
ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur, 
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möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och 
erfarenhet 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Kommentar av utfall 
Utfallet av personalomsättningen ligger lägre under T3 2021 än målvärdet inom Trygghet och 
stöd. Siffran avser all tillsvidareanställd personal i sektorn. 

I det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR har arbetsgivaren i uppgift att öka 
andelen medarbetare som arbetar heltid och att heltid ska bli norm. Det är en positiv 
utveckling som innebär en påtagligt större möjlighet för arbetsgivaren att klara av välfärdens 
rekryteringsutmaningar. När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid minskar 
rekryteringsbehoven samtidigt som arbetet blir mer attraktivt. Arbetsgivaren och Kommunal 
har skapat en tillfällig samverkansgrupp där frågor kring heltidsresan diskuteras. Vid 
jämförelse mellan T3 2020 och T3 2021 har den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat 
från 93% till 94,4%.  

Målvärdet (90%) gällande andel månadsanställda inom äldreomsorgen med relevant 
utbildning har sektorn inte nått. Mellan T3 2020 och T3 2021 har det skett en minskning med 
5 procentenheter. 

Kompetensutveckling har skett under året inom sektorn. Då ekonomiska medel gått att söka 
har verksamheterna haft förutsättningar att satsa mer på utbildningsinsatser. Flera 
verksamheter inom sektorn har utnyttjat möjligheten att söka pengar för 
kompetensutvecklingsinsatser genom avtalet KOM-KR. Kompetensutveckling har 
genomförts för exempelvis personliga assistenter, socialsekreterare, undersköterskor och 
verksamhetsledare. Utbildning har även skett via äldreomsorgslyftet för vårdbiträden och 
enhetschefer. Genom statliga medel har även andra typer av utbildningsinsatser genomförts. 

Implementering av MOVE (modell för tillitsbaserad verksamhetsstyrning) är ett fortsatt 
arbete inom sektorn. 

Nästan alla chefer och skyddsombud inom Trygghet och stöd har gått Sunt arbetslivs 
arbetsmiljöutbildning. Efter genomförd utbildning har material skickats ut till cheferna och 
skyddsombuden för fortsatt gemensamt arbeta med arbetsmiljöfrågorna på APT. 

Analys 
Arbetslösheten i Sverige är högre än tidigare år och det medför minskad rörlighet på 
arbetsmarknaden. Det kan vara en möjlig förklaring till varför personalomsättningen ligger 
lägre än målvärdet. 

Vid nyanställningar i sektorn erbjuds i huvudsak heltidssysselsättning detta kan förklara den 
ökade genomsnittliga sysselsättningsgraden jämfört med T3 2020. 

En förklaring till att andel månadsanställda inom äldreomsorgen med relevant utbildning har 
minskat är att man har använt fler vikarier än tidigare mätperiod på vakanta tjänster och för att 
ersätta sjukfrånvarande. En av orsakerna skulle kunna vara att flera av de outbildade 
vikarierna som verksamheterna haft behov av under pandemin har konverterat. Det finns även 
medarbetare som konverterat enligt de nya konverteringsreglerna den 1 oktober 2021. 

Med utbildningen genom Sunt arbetsliv och medföljande presentationsmaterial ges 
förutsättningar att skapa en bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö. Medarbetarna får ökad 
kunskap om och möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. 

Så här går vi vidare 

Verksamheterna arbetar för att stärka medarbetaren i sin yrkesroll samt stärka professionens 
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varumärke genom att: 

 Planera för kompetensförsörjning inom Trygghet och Stöd  
 Skapa karriärmöjligheter kommer det att skapas flera yrkestitlar för olika 

kompetensnivåer 
 Erbjuda utbildning inom ramarna för Äldreomsorgslyftet och den nära vården 
 Kompetensutvecklingsinsatser via KOM-KR 
 Alla har rätten till heltidstjänst inom Kommunals avtalsområde 
 På APT genomfört Sunt Arbetslivs utbildningen som är riktade till arbetsgrupperna 
 Ett fördjupat samarbete kring friskfaktorer i arbetsmiljön kommer pågå under våren 

2022 med Sunt Arbetslivs resursteam där flera enheter inom sektorn ingår. 

Sektorn har anställt en resurschef vars uppdrag är att minska sjukfrånvaron och arbeta 
förebyggande med arbetsmiljö. Det har även påbörjats ett projekt kring samordning av 
rekrytering och bemanning. Projektets mål är att minska andelen timavlönande timmar samt 
att skapa en enhetlig struktur för sektorn kring rekrytering och bemanning. 

Sektorn vill attrahera och rekrytera rätt kompetens men också ha kvar och utveckla den som 
redan finns. Sektorn arbetar för att motivera medarbetare samt utveckla verksamheten och 
identifiera behov för att möta befintliga och framtida utmaningar. Den samlade kompetensen 
ger styrka i arbetsgruppen och skapar trygghet för medborgarna. Planering pågår för att 
långsiktigt erbjuda medarbetare i sektorn relevant vidareutbildning som bygger på 
verksamheternas behov av kompetenshöjande insatser. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Låg 
personalomsättning 
inom trygghet och 
stöd 

7,5% 10%  

 

Genomsnittlig 
sysselsättnings-
grad 

94,4 95  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Andel 
månadsanställda 
inom äldreomsorg 
med relevant 
utbildning 

79% 90%  

 

 

Aktivitet Status 

Kompetensutveckling har genomförts för tillsvidareanställd personal 

 
Pågående 
med 
avvikelse 

Arbeta tillitsbaserat 
 

Pågående 

Alla chefer och skyddsombud ska ha påbörjat Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning på sina 
arbetsplatser 

 
Pågående 

6.1.2 Åtgärder för budget i balans 

Målet kommer från 

Sektor 

Tolkning 

Specifika åtgärder som sektorn avser vidta för att nå budget i balans.  
Resultatet av aktiviteterna mäts mot budget. 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall 

Verksamhetsområde myndighet har ej en budget i balans inom området och redovisar ett 
resultat om -26,0 Mkr (exklusive försörjningsstöd). Verksamheten behöver fortsätta arbetet 
med att utveckla arbetssätt för att få en samlad bild av målgrupper, metoder och leverantörer 
oavsett om de ingår i sektorns egen produktion eller är en privat aktör. Det gör att sektorn 
kommer få ett mer långsiktigt perspektiv och bli bättre på att göra långtgående analyser om 
vilka insatser socialtjänsten är behov av. Analysen och underlaget kommer ligga som grund 
till om insatser ska produceras i egen regi, köpas av leverantörer eller föra samtal med andra 
kommuner om samarbeten. 

Analys 

Under hösten 2021 har arbetet med översyn av insatser kopplat till missbruksvården samt 
hemlöshet påbörjats. Styrgrupp bestående av verksamhetschef inom myndighet och 
verksamhetschef inom sociala resurser har bildads och gett enhetschefer inom respektive 
verksamhetsområde i uppdrag att skapa forum för ett gemensamt ansvarstagande 
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myndighetsutövare och utförare tillsammans. Implementera av riktlinjer som tydliggör 
ambitionsnivå och syfte med alla insatser. Genomlysning och omformning av samtliga 
insatser på hemmaplan för att bättre matcha behoven. Det verksamheten har frågat sig är hur 
vi minskar kostnaderna samtidigt som vi säkerställer att vi har ett rättssäkert arbetssätt, tar 
beslut i enlighet med lagstiftning och praxis samt upprätthåller socialtjänstlagens krav på god 
kvalitet? 

Verksamheten har ett högt antal personer som uppbär socialt kontrakt och genomlysningen 
visar på att flera personer som idag inte har en boendesocialproblematik uppbär socialt 
kontrakt pga. av att hyresvärd ej accepterar att personen får förstahandskontrakt. Där 
Socialtjänsten har ingen allmän skyldighet att ordna bostäder åt bostadslösa utan det ska 
finnas speciella svårigheter att skaffa bostad på egen hand. Det är inte tillräckligt att man har 
allmänna svårigheter att skaffa en bostad. Det ska vara fråga om sådana speciella svårigheter 
som följer av att man tillhör en socialt utsatt grupp. Reglerna i socialtjänstlagen, SoL, innebär 
att var och en i första hand är skyldig att försörja sig själv och sin familj inom ramen för sin 
förmåga. I detta ingår också ansvar för att ordna bostad, vilket innebär att den bostadslöse 
själv får söka bostad via bostadsförmedling, bostadsföretag, andrahandsförmedlingar eller på 
annat sätt försöka ordna sin bostadssituation. Föräldrar har huvudansvaret för att säkerställa 
nödvändiga levnadsvillkor för sina barn och ansvarar för att barnens behov och rättigheter blir 
tillgodosedda. 

Så här går vi vidare 

Under första kvartalet 2022 skall åtgärdsplan upprättas och återkopplas till styrgrupp. Som en 
del i arbetet har Sektorchef gett verksamhetschefer inom Myndighet och Sociala resurser 
uppdrag att ta fram förslag på organisering av samlad boendeenhet inom Sociala resurser. 
Behov av att tydliggöra vilka målgrupper som har rätt till insatser från socialtjänsten tre 
grupper som kan sägas ha en lagstadgad allmän rätt till bostad behöver tydliggöras. Det är 
personer med funktionshinder, äldre som inte klarar sitt boende och personer som söker asyl i 
Sverige. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att ge stöd och hjälp åt våldsutsatta personer 
och bör ordna skyddat boende åt dem som behöver det. 

Vidare behöver verksamhetsområdet göra likande översyn avseende kostnader för Barn och 
ungdomsvården. En ökning av placeringar har skett i verksamheten vilket medför ökande 
kostnader för vårddygn inom intuitionsvård, HVB, Stödboenden och familjehemsvård. 

  

Aktivitet Status 

Effektiviseringar inom gemensam verksamhet  Avslutad 

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

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

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. 
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Verksamhetens kvalitet = Genomsnittligt jämförbart utbud, resultat, handläggningstider och 
inom lagarnas gränser. 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Kommentar av utfall 

Myndighetsutövningen bedöms hålla en hög kvalitet med få domar och överklaganden som 
går emot kommunens bedömning. Verksamheten samarbetar med sektorns utförande enheter 
av insatser men verksamhetens bedömning är att detta samarbete kan förtätas och utvecklas 
för att minska behov av köpt vård. Myndighetsutövningen är i behov av utvecklade insatser 
inom egen verksamhet avseende barn, ungdomar och vuxna för att minska behovet av att köpa 
insatser. 

Analys 

Verksamheten ser att medarbetare som har hög kompetens bidrar till hög kvalitet i våra 
verksamheter. Vi ska därför arbeta med evidensbaserade metoder utifrån nationella riktlinjer 
samt Socialstyrelsens rekommendationer. Metoderna ska stödja våra brukare/klienters 
förutsättningar och stärka deras möjligheter att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi 
skall, utifrån evidens och uppföljning, utgå från Socialstyrelsens föreskrifter och nationella 
riktlinjer ständigt arbeta med att utveckla våra verksamheter. Arbetssätten ska utgå från tre 
kunskapskällor: Klienter och brukarnas erfarenhet, den professionelle expertisen och på bästa 
tillgängliga vetenskapliga kunskap, det vill säga en evidensbaserad praktik som en strategi. 
Att arbeta med evidensbaserad praktik innebär att arbeta med ständiga förbättringar utifrån 
forskning och att systematiskt följa upp effekterna av arbetet. Under 2021 har arbetet med att 
fortsätta att införa utredningsmetoden Individens behov i centrum, IBIC fortgått inom 
Biståndsenheten och Vuxenheten. Utbildningssatsningar kopplat till barnavården har gjort 
genom att utbilda i metoden Signes of Safety. 

Så här går vi vidare 

Både som en del i att minska kostnader för köpt vård samt skapa en högre kvalitet och 
hushållning av köpt vård har verksamheten under 2021 utvecklat och inrättat ny enhet inom 
myndighet, Verkställighet och placeringsenheten. Enheten förväntas förstärka arbetet med 
leverantörsuppföljning där enheten kommer kvalitetssäkra och systematiskt följa upp egna 
arvoderade insatser samt leverantörer av insatser i privat regi, tex hem för vård och boende 
(HVB), socialt boende för bostadslösa och hemlösa och konsulentstödd 
familjehemsverksamhet. Enheten får i uppdrag under 2022 att påbörja upprättandet av en 
inköpsstrategi som beskriver behov av insatser från socialtjänsten som verksamheten bör köpa 
av leverantörer eller producera i egen regi. 

Enheten kommer att arbeta med ett placeringsstöd till samtliga enheter inom myndighet. 
Enheten kommer vara ett stöd då verksamheten genomför direktupphandlingar samt bistå i 
kommunen vid upprättande av RAM-avtal avseende köp av huvudverksamheten. Enheten 
säkerställer att priset vid köp av huvudverksamhet är rimligt utifrån målgrupp och 
verksamhetsinnehåll. Enheten får ansvar för att samla samtliga köp av huvudverksamhet då 
insatser ej går att verkställa i den egna regin för myndighetsutövningen. 

Enheten kommer att ansvar för utförandet av arvoderade insatser inom socialtjänsten, såsom 
familjehem, stödfamilj och kontaktpersoner där ett viktigt utvecklingsarbete är att rekrytera 
och utreda familjehem, stödfamiljer och kontaktpersoner både avseende privatpersoner samt 
inom individens egna nätverk. 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Genomsnittligt antal 
beviljade 
hemtjänsttimmar 
per brukare och 
månad i ordinärt 
boende 

45,5 40  

 

Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, kr/inv 
80+ 

76 545 89 000  

 

Kostnad särskilt 
boende 
äldreomsorg, kr/inv 
80+ 

128 11
5 

134 00
0 

 

 

Kostnad 
funktionsnedsättnin
g LSS och SFB, 
kr/inv 

6 016 5 700  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Kostnad 
ekonomiskt bistånd, 
kr/inv 

716 860  

 

Kostnad barn och 
ungdomsvård, 
kr/inv 

1 877 1 870  

 

Kostnad 
missbrukarvård 
vuxna, kr/inv 

962 620  

 

6.2 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 

6.2.1 5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges 
lägsta arbetslöshet 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

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. 
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 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Kommentar av utfall  

Vuxenutbildningen är en mycket viktig part i samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten 
(AME), enhet för mottagning och introduktion (EMI) och Arbetsförmedlingen (AF). Parterna 
träffas regelbundet enligt en lokal överenskommelse upprättad av parterna där 
Arbetsförmedlingen är sammankallande. Samarbetet har formaliserats under året och en 
styrgrupp har bildats för att genomföra politiska mål och uppdrag. Styrgruppen består av 
aktuella sektor- och verksamhetschefer. Samverkan förväntas leda till korta och effektiva 
vägar till respektive insats för den enskilde. Framsteget är en framgångsrik och effektiv 
samlokaliseringsverksamhet mellan Bildning och Lärande, Trygghet och Stöd samt 
Arbetsförmedling som bedrivs i kommunens regi. Målgruppen är unga mellan 16-29 år som 
befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. 

Analys 

Andelen arbetslösa ungdomar 16-24 år ökade under sista kvartalet 2020, nivån ligger på en 
stabil nivå och har ökat marginellt under perioden 2021. Kungälv liksom riket har en ökad 
arbetslöshet som beror på pandemin. Dock har Kungälv en markant lägre arbetslöshet än riket 
och ligger på femte plats inom Västra Götalandsregionen. Vidare har allt fler av de som 
kommit som nyanlända låg utbildning eller ingen alls från hemlandet. Detta försvårar inträdet 
till fortsatta utbildningar då nivån på SFI som individen klarar av, inte når upp till de krav 
som finns för att komma in på yrkesförberedande vuxenutbildningar. 

Så här går vi vidare 

På verksamhetschefsnivå samverka ytterligare i frågorna över sektorsgränserna. Inom GR 
pågår ett arbete för att stödja kommunerna och att stärka insatserna för personer som står utan 
arbete eller annan sysselsättning. Bland annat kommer Kungälv tillsammans med andra 
kommuner utveckla arbetet med jobbspår inom ramen för DUA (Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete). 

Belysa problematiken kring ökad arbetslöshet regionalt och nationellt, samt verka för ökad 
samverkan och samarbete för målgruppen nyanlända medan de är i etableringsfasen. Arbete 
pågår med att starta upp det nya verksamhetsområdet Kompetenscentrum där insatser inom 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet och enhet för mottagning och integration kommer 
integreras och samorganiseras 

Aktivitet Status 

Utbildning och matchning  Avslutad 

Förtäta samarbete med vuxenutbildning 
 

Pågående 

6.3 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet 

6.3.1 Full behovstäckning inom vård- och omsorg och LSS 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Skapa förutsättningar för kostnadseffektiva former av boenden och utveckla den långsiktiga 
planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen. 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Verksamhetsberattelse 2021 Trygghet och stod

 
 31(49) 
 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall  

Alla beslut om vård och omsorgsboende har verkställts inom tre månader, dvs den enskilde 
har erbjudits bostad inom tre månader från beslutet. 14 nya platser inom LSS service- och 
gruppboende har kunnat erbjudas under januari till maj 2021, inflyttning har skett under 
sommaren. 

Analys 

Sektorn arbetar för att brukare/ hyresgäster ska känna sig trygga med att tacka ja till 
inflyttning till vård- och omsorgsboende. Detta sker exempelvis genom att informera om de 
åtgärder som vidtagits för att säkerställa att smittspridning inte ska ske tryggas. Ytterligare 
analys har gjorts för att ta fram orsaker till att personer tackar nej vid erbjudande om bostad. 
Några tackar nej med anledning av att de upplever att det fungerar bra hemma. 

Några personer tackar nej till erbjuden plats på service- och gruppboende inom LSS och har 
som skäl uppgett att dom väljer att avvakta erbjudande på annat boende. Inom målgruppen 
LSS är det viktigt att matcha rätt boende mot brukarens behov för att kunna möta enskilda 
brukares behov. 

Så här går vi vidare 

Inom Kungälvs kommun finns 332 lägenheter på vård och omsorgsboende i egen regi, 54 
lägenheter är upphandlade på Attendos äldreboende. Sektor Trygghet och stöd arbetar 
kontinuerligt med att hålla en hög beläggningsgrad på äldreboenden. Analys har gjorts för att 
ta fram orsaker till att personer tackar nej vid erbjudande om bostad. Några tackar nej med 
anledning av att de upplever att det fungerar bra hemma andra har under pandemin tackat nej 
utifrån oro att utsättas för smitta. Biståndsenheten kommer arbeta vidare med information om 
att ett beslut om plats på Vård och omsorgsboende verkställs inom tre månader och man redan 
vid beslut om plats på särskilt boende behöver förbereda sig för en flytt. 

Enligt plan pågår en utbyggnation av Solhaga äldreboende med 22 lägenheter som beräknas 
vara färdigbyggt under första kvartalet 2023, detta möjliggör att möta ökade behov av plats på 
äldreboende. Vidare pågår planering av nybyggnation av ett äldreboende med 90 platser 2025. 

Utbyggnationen av platser inom LSS pågår enligt plan och under 2023 kommer det finnas 
tillgång till ytterligare lägenheter på gruppboende i Nordtag. Beskrivning av kommande 
behov finns i lokalresursplanen för att kontinuerligt säkra tillgång till bostäder inom 
målgruppen med LSS beslut. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

In- och 
utflyttningstid i 
vård- och 
omsorgsboende 
(SÄBO) 

 15  

 

Antal personer som   Inga tillgängliga data 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

tackat nej till 
erbjuden plats i 
äldreboende tre 
gånger eller mer 

Befintliga LSS 
lägenheter 

127 127  

 

Identifierade behov 
av LSS lägenheter 

10 6  

 

Befintliga LSS-/SoL 
lägenheter inom 
verksamhetsområd
e Sociala resurser 

27 27  

 

Indikatorn In- och utflyttningstid i vård- och omsorgsboende (SÄBO) är svår att mäta, En 
samplanering av processen behöver genomföras för att på sikt få ett snabbare flöde i 
inflyttningstiden till särskilt boende. Svårt mäta målvärdet just nu. 

Det fanns inget beslut att jobba vidare med indikatorn "Antal personer som tackat nej till 
erbjuden plats i äldreboende tre gånger eller mer under 2021". 

Aktivitet Status 

Översyn av villkor i hyreskontrakt (i samarbete med Fastighetsenheten)  Avslutad 

Samverkan och planering av framtida LSS bostäder 
 

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

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

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

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

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Kommentar av utfall  

Hälsofrämjande förebyggande enheten (HFE) bedriver kontinuerligt aktiviteter med syfte att 
involvera äldre i kulturlivet och främja god hälsa hos befolkningen. Huvuduppdraget, 
anhörigstöd har varit igång hela våren och hösten i form av enskilda stödsamtal på plats eller 
via telefon. Många av gruppaktiviteterna för anhöriga var pausade under våren, men i maj/juni 
öppnade Anhörigcenter Ljuspunkten, Seniorcaféet på Rexegården och anhörigträffar igen. Det 
har anordnats promenadgrupper för äldre större delen av våren och en Seniorlinje för äldre 
startades för att erbjuda ofrivilligt ensamma någon att prata med. En digital Seniordag på 
temat ”Bo bra på äldre dar” har genomförts. Dagen innehöll bland annat intervjuer med äldre 
som har flyttat till seniorbostäder, guide till hur man ställer upp sig i bostadskö, råd om 
husförsäljning och information om flyttkedjor som skapas när äldre flyttar från sina hus. 
Därutöver bjöds även på underhållning i form av musik, föreläsningar, quiz med priser från 
det lokala näringslivet och pausgympa. Två digitala föreläsningar har genomförts, en om bra 
mat och bättre munhälsa för äldre och den andra om spelberoende och dess effekter.  I början 
av mars lanserades en Facebook-sida för seniorer i Kungälv som heter ”Senior i Kungälv”. 
Tanken är att erbjuda seniorer i Kungälv även en digital mötesplats där det erbjuds digitala 
aktiviteter och tips på fysiska aktiviteter. Exempel på material som läggs ut på sidan är en 
motionsvideo som ska inspirera till att använda utegymmet vid älven 

Inom LSS verksamheten finns ”Café Lyckan” som är en öppen caféverksamhet dit alla 
brukare i LSS bjuds in för gemensamma aktiviteter med olika teman och fika. Denna 
verksamhet har varit inställd under pandemin. Verksamheten LSS boende/dagligverksamhet 
anordnar fritidsaktiviteter för målgrupper med LSS insatser både individuella aktiviteter och 
gruppaktiviteter. Årligen anordnar daglig verksamhet en filmfestival, den 3:e december, där 
deltagare under året arbetat med att skapa filmer inom sin verksamhet som visas upp under 
filmfestivalen. 2021 var det begränsat antal platser (färre än 99 personer pga restriktioner) på 
Mimers. Resten kunde se den digitalt. 

Trygga ungdomsmiljöer verkar för alla ungdomar i Kungälvs kommun mellan 12-18 år. De 
tre baserna för arbetet består av öppen verksamhet, gruppverksamheter och uppsökande 
arbete. Trygga ungdomsmiljöer är organiserade i fem geografiska fokusgrupper. 
Fokusgrupper verkar för att inkludera kommunens ungdomar och arbetar för att genom 
delaktighetsprocesser utforma verksamheten. Inom nätverket Keks (kvalitet och kompetens i 
samverkan) följs verksamheten upp på samma sätt i alla medlemskommuner och resultatet 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Verksamhetsberattelse 2021 Trygghet och stod

 
 34(49) 
 

ligger till grund för kommande projektplaner. 

Aktivitetshuset är en öppen verksamhet för personer i Kungälv som har en långvarig psykisk 
ohälsa, står långt ifrån arbetsmarknaden och är mellan 18-67 år. Målet med Aktivitetshuset är 
att deltagarna ska få ökad delaktighet och gemenskap i samhället. 

Analys 

Både hälsofrämjandeenheten inom äldreomsorgen och trygga ungdomsmiljöer har behövt 
ändra sitt arbetssätt under rådande pandemi, det har inneburit att gruppverksamheter inte 
kunnat genomföras fullt ut. Hälsofrämjandeenheten har istället genomfört aktiviteter digitalt. 
Trygga ungdomsmiljöer har under sommaren haft en större närvaro ute på fältet, istället för 
fritidsgårdsverksamhet och gruppaktiviteter. Trygga ungdomsmiljöer arbetar uppsökande 
vilket innebär att relationer mellan ungdomar och professionella skapas. Det uppsökande 
arbetet leder till att de professionella kan identifiera utmaningar och stötta ungdomarna till 
utveckling samt bredda intresset för kultur- och fritidsliv. För att möta upp målgruppen 
motorburen ungdom har Trygga ungdomsmiljöer tillsammans med polis, folkhälsan, 
säkerhetssamordnare och trafik gata park haft ett framgångsrikt samarbete för att erbjuda ett 
alternativt ställe för ungdomarna att samlas på, där Trygga ungdomsmiljöer har arbetat aktivt 
för att skapa relationer. 

Så här går vi vidare 

Hälsofrämjande förebyggande enhetens Fokusområdet för 2022 är fysisk aktivitet och ett 
samarbete har påbörjats med bland annat Rehabenheten inom kommunens hälso- och 
sjukvårdsenhet, Friskis och Svettis och kommunens fritidskonsulent. Fokus ligger på insatser 
som ska öka aktiviteten hos bland annat socioekonomiskt utsatta och personer med 
funktionsvariationer då dessa grupper idag får för lite motion. Även kommunens invånare i 
stort såsom äldre kommer att erbjudas aktiviteter. 

Samtliga gruppaktiviteter som åter öppnade upp under hösten: 

 Rekreationsvistelse till Piperska stiftelsen tillsammans med cirka 20 anhörigvårdare. 
 Föreläsningsserie om levnadsvanor i samarbete med bland annat Kungälvs sjukhus. 
 Balansera mera-vecka – uppmärksamhetsvecka för att belysa vikten av 

fallförebyggande arbete och ge tips på balansgivande övningar. 
 Hygien-veckan – uppmärksamhetsvecka med fokus på basala hygienrutiner. 
 Anhörigdagen 2021 – kvällsföreläsningar till anhöriga under tre kvällar i början av 

oktober. 
 Ny webbsida om äldres boende baserat på materialet från seniordagen har tagits fram 

samt en tidning om samma ämne till alla kungälvsbor som är över 65 år. 

Aktiviteter som ska planeras: 

 Undersöka hur frivilliga i ökad omfattning kan engageras och utgöra en resurs i 
Folkhälsoarbetet samt planera aktiviteter som frivilliga kan engageras i. 

Broschyr om vikten av och vad man ska tänka på för att bo bra som äldre har tagits fram. 
Broschyren finns på strategiska ställen, bland annat på vårdcentraler. Insatser planeras för att 
öka äldres digitala kunskap och teknikanvändande. Verksamheten kommer även att arbeta för 
möjlighet till ökad volontärverksamhet, samt i samordning med olika föreningar starta upp 
vän till vän-verksamhet. 

Trygga ungdomsmiljöer fortsätter utveckla befintliga nätverk, samverka med högstadieskolor 
och Mimers hus, samt med fältenheter och socialtjänst i kranskommuner för att kunna möta 
ungdomars mobilitet. 
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En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) har varit ute på remiss. I lagförslaget ingår bland annat 
satsning på förebyggande arbete. En viktig uppgift för de som driver Aktivitetshuset och 
Trygga ungdomsmiljöer är att under 2022 se över hur verksamheterna svarar upp mot den nya 
lagen och vilka förändringar av innehåll och riktning som kan behöva göras. 

Verksamheten inom området LSS har under hösten 2021 utvecklat daglig verksamhet med 
skapande och kulturella aktiviteter, detta är ett arbete som kommer utvecklas även under 
2022. Samarbete finns även med Kulturcentrum i Väst som erbjuder daglig verksamhet med 
kulturtema. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Ungdomars 
upplevelse av 
inflytande på 
fritidsgårdar, 
Trygga 
ungdomsmiljöer 

62 60  

 

Ungdomars 
upplevelse av 
trygghet och 
bemötande 

89% 85%  

 

Antal besökare i 
seniorcafé 

200 200  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Antal besökare i 
café Lyckan 

0 500  

 

Inga besökare under 2021, Café Lyckan haft stängt pga Pandemin. 

Aktivitet Status 

Utveckla det förebyggande arbetet. 
 

Pågående 

6.5 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende 
för kommunen 

6.5.1 9. Förbättrat näringslivsklimat 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Kommentar av utfall  

Arbetsmarknadsenheten (AME) matchar alla målgrupper mot näringslivet utifrån behov och 
färdigheter. Feriejobben har genererat privata feriejobb som unga har matchats till via 
feriejobbskoordinering på AME. 

Samhällskontrakten ger nya möjligheter till arbete, praktikplatser och 
arbetsförmågebedömningar. Det leder till ökad tillit och förtroende mellan kommun och 
näringsliv, och framför allt möjligheter för Kungälvs kommuns medborgare. 

Vuxenutbildningen (SFI) och AME samverkar, vilket resulterar i en samordnad hantering av 
praktikplatser med tydliga kommunikationsvägar. 

Fortsatt arbete med Individual placement and Support (IPS) sedan hösten 2019. IPS är en 
evidensbaserad modell och standardiserad metod för arbetsrehabilitering som vänder sig till 
personer med psykisk funktionsvariation. Det har under hösten 2020 resulterat i en 
kommunöverskridande samverkan mellan Stenungsund och Kungälv. En gemensam 
projektansökan för handledning till teamet är inlämnad till Samordningsförbundet. Projektet 
kommer att sträcka sig över tre år. Representanter från psykiatrin i Kungälv (psykosteamet) är 
involverade i ansökan och i teamet. 

Analys 

Samhällskontrakten ger nya möjligheter till arbete, praktikplatser och 
arbetsförmågebedömningar. Det leder till ökad tillit och förtroende mellan kommun, 
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näringsliv och medborgare. Cirka 90 företag och föreningar har nu skrivit på 
samhällskontraktet om att de vill vara med och bidra till fler möjligheter för Kungälvs 
kommuns medborgare. 

Feriejobben inom AME ger service till näringslivet genom att matcha sökande till privata 
arbetsgivare. Ett arbete med att få återkoppling från privata arbetsgivare är påbörjat, då AME 
vill få feedback på matchningsarbetet. På grund av framgångsrik matchning av ungdomar vid 
fördelning av feriejobb utifrån ungdomens erfarenhet och kompetens så är det många 
ungdomar som bereds möjlighet till sommarjobb året därpå. 

Så här går vi vidare 

Inom AME har man arbetat förberedande med Individual placement and Support (IPS) sedan 
hösten 2019. IPS är en evidensbaserad modell och standardiserad metod för 
arbetsrehabilitering som vänder sig till personer med psykisk funktionsvariation. Det har 
under hösten 2020 resulterat i en kommunöverskridande samverkan mellan Stenungsund och 
Kungälv. Denna samverkan fortsätter under 2021. 

En gemensam projektansökan för handledning till teamet är inlämnad till 
Samordningsförbundet. Projektet kommer att sträcka sig över tre år. Representanter från 
psykiatrin i Kungälv (psykosteamet) är involverade i ansökan och i teamet. 

Arbetet med samhällskontrakten ger ett förbättrat näringslivsklimat i och med att relationer 
mellan näringsliv och kommun ger goda effekter för båda parter. 

I samarbete med GR kommunalförbund kommer en kartläggning genomföras under 2021 
inom sektor Bildning och lärande samt sektor Trygghet och stöd i syfte att samordna 
kontakterna med näringslivet. Sektorn har tillsammans med Bildning och lärande beställt en 
genomlysning från GR vad gäller arbetet med skola-arbetsliv samt andra delar av 
förvaltningens arbete som rör ungdomars arbetslivskontakter. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Svenskt näringslivs 
kommunsranking 

77 60  

 

Förbättrad syn -
 attityder hos 
kommunala 
tjänstepersoner till 
förtagande 

2,53 4  
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Aktivitet Status 

Samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen samt företagen i Kungälvs 
kommun  Avslutad 

Samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och företag.  Avslutad 

6.5.2 10. Kortare handläggningstider med bibehållen rättsäkerhet 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

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

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Kommentar av utfall 

Myndighetsverksamheten inom sektor Trygghet och stöd ansvarar för handläggning av 
individärenden inom socialtjänsten. Handläggning av ett ärende skall ske skyndsamt. 
Definitionen av begreppet skyndsamt varierar och regleras på olika ställen i de olika lagarna. 
Enligt till exempel socialtjänstlagen ska socialnämnden inleda en utredning utan dröjsmål – 
men exakta tidsramar för vad som anses vara utan dröjsmål finns inte, med undantag för 
barnutredningar som senast ska avslutas inom fyra månader. Handläggning sker mestadels 
inom lagstadgad tid. Redovisning av handläggningstider i barnavårdsutredningar sker 
kontinuerligt till presidiet i Sociala myndighetsnämnden. Verksamheten har under 2021 haft 
få antal barnavårdsutredningar som överskridit 4 månaders utredningstid. Verksamheten har 
arbetat fram goda metoder för att säkerställa rättssäkerheten. Det finns en så kallad LEAN-
tavla för att säkerställa att utredningsarbetet går framåt och slutförs i rätt tid. Antal inkomna 
orosanmälningar 0-20 år har legat högt under hela året. I augusti hamnade antalet på en nivå 
som motsvarar antalet i genomsnitt under föregående år. Verksamheten ser också att en 
relativt stor andel anmälningar inkommer i pågående ärenden, men i dessa fall är det ofta flera 
anmälningar som rör samma individ. 

Analys 

Sektorn följer socialtjänstprocessen i handläggning av myndighetens ärende. 
Myndighetsverksamheten som ansvarar för handläggning av ansökan till beslut av densamma 
sker i nuläget inom en rimlig och skyndsam tid. 

Beroende på eventuella volymökningar inom till exempel stöd och försörjning, påverkas 
handläggningstiden liksom komplexitet i ärenden inom till exempel Barn och Ungdom. 

Så här går vi vidare 

Det är viktigt att bibehålla kompetens, stabilitet och erfaren personal i alla led inom 
verksamheten för att kunna ha en effektiv handläggning, rättssäker socialtjänstprocess samt 
för att kunna hantera eventuell volymökning. För att skapa stabilitet och bibehålla erfarna 
medarbetare är det viktigt att prioritera ett uppdaterat kvalitetsledningssystem, nära och 
tillgänglig arbetsledning samt handledning och utbildning. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Utredningstid i antal 
dagar från ansökan 
till beslut om LSS-
insats (alla 
insatser) 

55 40  

 

Väntetid i antal 
dagar från ansökan 
till beslut om 
försörjningsstöd, 
medelvärde. 

17 10  

 

Under pandemin begränsades inledningsvis de fysiska besöken till socialtjänsten i så hög grad 
som möjligt. En konsekvens av detta blev att handläggningstiden blev längre då många inte 
lämnade in sina handlingar inför nybesöket, samt dröjde med att lämna in kompletteringar. 

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

6.6.1 6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

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. 

 3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Kommentar av utfall 

Antal hushåll, exklusive nyanlända (genomsnitt), som fått utbetalt ekonomiskt bistånd under 
2021 har ökat med 6,5 procent jämfört med föregående år, det vill säga 246 hushåll (medel 
per månad) 2021 jämfört med 231 under 2020. 

Kostnaden per tertial för utbetalt försörjningsstöd har ökat med 8,5 procent under perioden 
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jämfört med föregående år, från 7 183 tkr till 7 793 Tkr. 

Analys 

Volymerna ökade, båda avseende nytillkomna ärenden och ärenden som fick utbetalning. 

Kostnaderna för perioden har ökat med cirka 1,8 Mkr jämfört med föregående år. En del av 
ökningen kan förklaras med att riksnormen som ligger till grund för försörjningsstödet har 
ökat med 3 procent för 2021. Detta ger en omedelbar effekt på kostnaderna beroende på antal 
hushåll samt individer som beviljas ekonomiskt bistånd. Hyrorna i de kommunala 
bostadsbolagen har gått upp med 1,5 respektive 1,65 procent, vilket i sin tur kan leda till 
ökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Försäkringskassan avslår i regel ansökningar 
om bostadsbidrag och underhållsstöd för ensamstående med barn som har en make/maka i 
utlandet om det inte går att styrka att försörjningsplikten mellan makar inte kan fullgöras. 
Detta innebär en övervältringseffekt till kommunernas socialtjänst som får bevilja högre 
summor i ekonomiskt bistånd för att kommuninvånarna ska kunna försörja sig. 

Värt att notera är att genomsnittlig kostnad per hushåll som har fått utbetalning är marginell. 
2020 var medelvärdet per hushåll 7,8 tkr per månad. År 2021 var kostnaden 7,9 tkr per 
månad. Antal hushåll har alltså ökat, medan kostnaden har legat mycket nära samma nivå som 
tidigare år. 

Så här går vi vidare 

Arbetet med att driva processen kring självförsörjningsuppdraget med genomförandeplaner 
som verktyg fortsätter. Utifrån behoven hos våra brukare samverka med 
Arbetsmarknadsenheten och andra aktörer kring vilka insatser som behövs för att korta tiden 
för behov av ekonomiskt bistånd. Vi kommer under 2022 fokusera på barnfamiljer med 
ekonomiskt bistånd samt göra en målgruppsinventering av samtliga ärenden, i syfte att ännu 
bättre matcha insatserna mot behoven hos våra brukare. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

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

3,8% 7%  

 

Minska tiden för 
behov av 
försörjningsstöd. 

4,6 25%  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Utbetalt 
försörjningsstöd 
exklusive 
nyanlända, tkr per 
tertial 

7 793 6 600  

 

Varaktigheten på ärendena i snitt minskat med 5% jämfört med föregående år. 

Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat under 2021 med 6,5% jämfört med 2020. 
 

Aktivitet Status 

Samverkan mellan Arbetsförmedling och enheten för stöd- och försörjning ska utvecklas och 
fördjupas  Avslutad 

Utveckla arbetet med större och flermöjligheter för stödanställningar  Avslutad 

Öka möjligheterna till egenförsörjning för de som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och 
är aktuella på arbetsmarknadsenheten  Avslutad 

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

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

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. 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall  

Det finns olika orsaker till att man inte klarar sin försörjning och därför ansöker om 
försörjningsstöd. Orsaken till varför man söker hjälpen kodas i varje ärende. 

För att ha rätt till försörjningsstöd ska den enskilde göra vad han eller hon kan för att bidra till 
sin egen försörjning, bland annat genom att stå till arbetsmarknadens förfogande och försöka 
få ett arbete om det är orsaken till att man inte klarar sin egenförsörjning. 

Antal uppdrag gällande unika personer till Arbetsmarknadsenheten (AME) från 
försörjningsstöd under T3 2021 är 173, vilket motsvarar 74 % i relation till de 233 vuxna 
individer som uppburit försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och är aktuella på Stöd- och 
försörjningsenheten (SoF). 
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Analys 

Målet är delvis uppfyllt. Under hela 2021, med undantag för december månad, har 
Arbetsförmedlingen anvisat en större andel personer till arbetsmarknadsåtgärder i olika 
former av program (mellan 30% och 57 % fler), vilket får en direkt påverkan på vår 
måluppfyllnad. Vid anvisning till AME får individen inte samtidigt ingå i åtgärd via 
Arbetsförmedlingen, då deras program motsvarar heltidssysselsättning. Personer som studerar 
på SFI kodas också som arbetssökande. Inte heller de ska skickas till AME om studierna 
motsvarar heltidssysselsättning. 

De invånare som söker ekonomiskt bistånd och som inte står till arbetsmarknadens förfogande 
är ingen homogen grupp. Flertalet av dem lider av psykisk ohälsa och är sjukskrivna, men 
saknar eller har otillräcklig ersättning från FK (Försäkringskassan). Personer med 
beroendeproblematik är ingår också i den grupp som inte kan stå arbetsmarknadens 
förfogande, dessa har ofta insatser från Vuxenenheten på inom myndighet. I gruppen finns 
också personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande på grund av våld i nära relation. 
Några är föräldralediga eller ålderspensionärer och kan inte gå ut i arbete av den anledningen. 

Rätten till ekonomiskt bistånd är inte villkorslöst för någon. Men det är bara för personer som 
står till arbetsmarknadens förfogande och inte är aktuella med arbetsmarknadsåtgärder via 
Arbetsförmedlingen, som socialtjänsten kan villkora försörjningsstödet genom 
Socialtjänstlagen (SoL 4 kap 4 §). 

Så här går vi vidare 

Frågan om gemensam mobilisering inför ökade kostnader för försörjningsstöd på grund av 
Covid -19 lyfts till GR:s forum för arbetsmarknad där både myndighet och utförare är 
representerade. Det finns förslag och idéer om hur samarbete mellan kommun och 
arbetsförmedling kan utvecklas för att få ut fler i arbete även under nuvarande förutsättningar, 
framförallt genom extratjänster och andra lönesubventionerade anställningar även inom den 
privata marknaden. Samverkan mellan Stöd och försörjning och Kompetenscentrum förväntas 
bidra till ytterligare utveckling. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Andel uppdrag till 
AME från 
försörjningsstöd 

74% 80%  
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7 Ekonomi 

7.1 Hela sektorn (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 

Summa intäkter 357 093 311 432 45 661 

Personalkostnader -802 842 -824 341 21 499 

Övriga kostnader -665 272 -598 832 -66 440 

Summa kostnader -1 468 114 -1 423 174 -44 940 

Summa nettokostnad -1 111 021 -1 111 742 721 

7.2 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 

Sektorchef -20 777 -36 207 15 430 

Myndighet -237 637 -211 622 -26 015 

Försörjningsstöd -23 068 -21 000 -2 068 

Sociala resurser -64 573 -69 336 4 763 

Vård- och omsorgsboende -212 584 -215 922 3 338 

Stöd i ordinärt boende -199 223 -197 337 -1 886 

Hälso- och sjukvård -96 723 -102 019 5 296 

LSS-boende & Daglig verksamhet -250 069 -251 932 1 863 

Nyanlända -6 367 -6 367 0 

Nettokostnad -1 111 021 -1 111 742 721 

7.3 Nyanlända (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 

Summa intäkter 50 659 47 098 3 561 

Personalkostnader -15 074 -14 775 -299 

Övriga kostnader -41 952 -38 690 -3 262 

Summa kostnader -57 026 -53 465 -3 561 

Summa nettokostnad -6 367 -6 367 0 

7.4 Kommentar till utfall 

Sektor Trygghet och Stöd redovisar ett positivt resultat på 0,7 Mkr för 2021. I resultatet finns 
merkostnader hänförbara till Covid-19 på -6,4 Mkr. 

Sektorgemensamt redovisar ett överskott på 15,4 Mkr, vilket bland annat avser ökade intäkter 
för statsbidrag och reserver för oförutsedda kostnader. Inom verksamhetsområdet har det i år 
funnits kostnader för provtagning och sektor centrala inköp hänförbara till Covid-19. 
Samtidigt har sektorn i år mottagit kvarstående medel från Socialstyrelsen avseende 
ansökningar för merkostnader på grund av Covid-19 år 2020. Nettoeffekten genererar ett 
överskott på 3,5 Mkr för sektorgemensamt. 

Verksamhetsområdet Myndighet redovisar för året ett underskott med -26,0 Mkr exklusive 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Verksamhetsberattelse 2021 Trygghet och stod

 
 44(49) 
 

försörjningsstöd. Både inom Barn och unga- och Vuxenenheten har man under året haft stora 
volymökningar. Orosanmälningar avseende barn 0-20 år har ökat och nivån har under hösten 
varit hög. Under andra halvåret 2021 ökade antalet utredningar avseende barn 0-20 år med 
cirka 24% och antalet ärenden 2021 var 22 st. fler än föregående år. Den procentuella 
kostnadsutvecklingen för barn i familjehem har varit lägre än motsvarande volymökning och 
det beror på att en stor del av ökningen skett med egna familjehem, vilka är billigare. Motsatt 
gäller övrig köpt vård för barn och unga där man ser en mer komplex problematik hos de barn 
som placerats och där det ofta blivit frågan om SIS-placeringar. Även inom Socialt boende 
ökar ärendena och därmed kostnaderna och under hösten har man sett en stor ökning av 
antalet ärenden avseende våld i nära relation. Verksamhetsområdet har identifierat ett flertal 
åtgärder som syftar till att effektivisera verksamheten. En gemensam genomlysning av 
samtliga insatser kommer att göras för att säkerställa rätt insats till rätt brukare samt utveckla 
nya arbetssätt och insatser i samarbete med utförare i egen regi kopplat till boendesocial 
problematik. Översyn pågår i syfte att skapa nya arbetssätt kring verkställighet och inköp av 
platser. 

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat till följd av att antalet hushåll har ökat. 
Kostnadsökningen per hushåll har varit marginell, ca 100 kr/månad på grund av uppräkning 
av bland annat riksnormen och hyreshöjningar. Underskottet för 2021 är –2,1 Mkr. 

Verksamhetsområdet Sociala resurser redovisar ett överskott på 4,8 Mkr. Överskottet beror i 
huvudsak på ökade intäkter samt vakanta tjänster inom AME. 

Verksamhetsområdet Vård- och omsorgsboende redovisar ett överskott på 3,3 Mkr, vilket till 
största delen beror på att tjänster som ska finansieras med statsbidrag ännu ej hunnit tillsättas 
fullt ut. Inom boendena pågår det ett arbete med att implementera heltid som norm, vilket 
innebär att schemarutiner och planering för bemanning ligger till grund för ett förändrat 
arbetssätt i verksamheten. 

Verksamhetsområdet Stöd i ordinärt boende redovisar ett underskott på -1,9 Mkr. Inom 
hemtjänsten har hantering av skyddsutrustning tagit extra tid samtidigt som inköp av 
skyddsmaterial medfört merkostnader. Dagverksamheten har varit stängd stor del av året och 
personalen har omfördelats. Merkostnaderna på grund av pandemin uppgår enligt beräkning 
till -9,9 Mkr. Antalet beviljade hemtjänsttimmar 2021 har ökat med 5,2% jämfört med 2020. 
Antalet så kallade ytterfall (brukare med hemtjänstinsatser på över 180 timmar per månad) har 
ökat med 15% från 20 till 23, samtidigt som genomsnittliga timmarna per ytterfall och månad 
har minskat med 2%, från 261 till 256 timmar per månad. Hemtjänst kundval egen regi har 
påbörjat en process i syfte att slå samman hemtjänstområden för att kunna optimera 
planeringen av resurser och säkra kompetensförsörjningen. Personlig assistans redovisar ett 
överskott på 1,5 Mkr. 

Verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård redovisar ett överskott på 5,3 Mkr. Tjänster som 
ska finansieras med statsbidrag är ännu inte fullt ut tillsatta vilket i år genererar ett överskott. 
Kostnaderna för bostadsanpassningar har ökat med 27% jämfört med föregående år, bland 
annat till följd av att antal ärenden har ökat. Kostnadsökningen för detta är knappt 0,9 Mkr. 
Sektorn har inte haft några kostnader för betaldagar sjukhus. Antal dagar köpta hospiceplatser 
har ökat med 218 dagar jämfört med 2020 (10 dagar), vilket medfört en kostnadsökning på 
drygt 2,0 Mkr mot föregående år. Sektorn kommer även under 2022 köpa 10 korttidsplatser i 
Ale. 

Verksamhetsområdet LSS-boende och Daglig verksamhet redovisar ett överskott på 1,9 Mkr 
till följd av stängning av Daglig verksamhet på grund av Covid-19 samt omorganisation inom 
området. 

Under 2021 har äldreomsorgen fått ett statligt permanent budgettillskott (Säkerställa en god 
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vård och omsorg av äldre personer) på 18,6 Mkr vilket ska bidra till att öka bemanningen 
samt öka kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg. Medlen kommer i huvudsak användas 
till höjd timersättning hemtjänst kundval, utökning av undersköterskor/omsorgshandledare på 
vård- och omsorgsboende samt utökade tjänster avseende sjuksköterskor samt arbets- och 
fysioterapeuter. I anvisningarna till statsbidraget finns angivet att medlen får användas till att 
förebygga smittspridning av Covid-19 och att rekvirerade medel 2021 ej kommer att 
återkrävas. Dessa faktorer gör att statsbidraget 2021 reducerar merkostnaderna för Covid-19 
inom sektorn samt genererar tillfälliga överskott då alla tjänster ej kunnat tillsättas eller fått 
helårseffekt i kostnader 2021. Avsedda tjänster beräknas vara tillsatta under 2022. 

Ytterligare kommentarer angående Covid-19: 
Merkostnaderna för sektorn på grund av pandemin uppgår till -6,4 Mkr (Sektorgemensamt 
+3,5 Mkr och Stöd i ordinärt boende -9,9 Mkr). Inom samtliga boenden, hälso- och sjukvård 
samt hemtjänst har inköp av skyddsutrustning gjorts då krav på att använda detta samt att 
anpassa verksamheten i övrigt kvarstår. Hanteringen av skyddsutrustning tar mer tid och extra 
personalresurser har också krävts vid befarad eller konstaterad smitta och för att säkerställa att 
besök av anhöriga kan ske på smittsäkra sätt. Sektorn har också haft kostnader för 
vaccination, provtagning och smittspårning. Under 2021 har sektorn mottagit kvarstående 
medel från Socialstyrelsen avseende merkostnader 2020 på grund av Covid-19. Dessa 
intäkter, tillsammans med delar av statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
personer, täcker delar av sektorns merkostnader 2021. Kommuncentrala kostnader för stora 
inköp av skyddsmaterial som gjordes i början på året redovisas på en övergripande nivå i 
kommunen. 

Sektorn har under perioden januari-december haft konsultkostnader på knappt 5,0 Mkr, vilket 
till största delen består av kostnader för handledning och inhyrda socionomer. Kostnaden 
under motsvarande period föregående år var 4,5 Mkr. Ökningen finns främst inom 
verksamhetsområde Myndighet och består av ökade kostnader för inhyrda socionomer samt 
enhetschef. För perioden januari-december finns kostnader för inhyrda sjuksköterskor på 
2,9 tkr, motsvarande period föregående år var kostnaderna 1,2 Mkr. Kostnadsökningen beror 
främst på att fler sjuksköterskor hyrts in under sommarperioden, bland annat på grund av 
sjukskrivningar samt vakanta tjänster. 

7.5 Åtgärder för budget i balans 

7.5.1 Åtgärder för budget i balans 

Aktivitet 
Statu
s Kommentar 

Mål 
2021 

Kostnad
s-

minskni
ng 

Årsprog
nos 

Diff Mål-
Prognos 

Effektiviseringar inom 
gemensam 
verksamhet 

 Effektiviseringar är genomförda. 

8 900 8 900 0 

Summa   8 900 8 900 0 
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8 Personal 

8.1 Personalsiffror sektorn 

Här redovisas antalet anställda på sektorn per 1/12 2021 och 1/12 2020 

8.1.1 Anställda 

  Utfall 1/12 2021 Utfall 1/12 2020 

Antal anställda 1 538 1 511 

Antal anställda, kvinnor 1 329 1 313 

Antal anställda, män 209 198 

Antal årsarbetare 1 452 1 407 

Antal årsarbetare, kvinnor 1 249 1 218 

Antal årsarbetare, män 203 189 

8.1.2 Arbetade timmar 

  
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Månadsavlönade (antal timmar) 1 837 584 1 830 955 

Mer/övertid (antal timmar) 37 604 32 863 

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar) 1 558 293 1 579 221 

Månadsavlönade, män (antal timmar) 279 291 284 597 

Timavlönade (antal timmar) 380 606 375 378 

Timavlönade, kvinnor (antal timmar) 266 395 268 741 

Timavlönade, män (antal timmar) 114 212 106 637 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%) 16,9% 16,8% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, 
kvinnor (%) 14,3% 14,5% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 
(%) 28,4% 27,3% 

8.1.3 Sjukfrånvaro 

  
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 12 12,7 

Sjukfrånvaro (%) - Kvinnor 12,6 13,4 

Sjukfrånvaro (%) - Män 7,9 8 

Ålder <= 29 år (%) 9,1 10,5 

Ålder 30-49 år (%) 11,3 11,8 

Ålder >= 50 år (%) 13,7 14,5 

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 5,1 5,2 

Varav sjukfrånvaro mindre än 15 dagar (%) 5,2 5,5 

Varav sjukfrånvaro 15 dagar eller mer (%) 6,8 7,2 
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Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Sjukfrånvaro 15-90 dagar (%) 2,2 2,6 

8.1.4 Sjuklönekostnad 

  
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Sjuklönekostnad Kronor 
17 946 61

5 
18 570 43

4 

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 
15 816 33

7 
16 361 98

1 

Sjuklönekostnad kronor, män 2 130 278 2 208 452 

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 7 385 032 7 641 733 

Summa 
25 331 64

7 
26 212 16

7 

8.2 Kommentar till utfall 

Nuläge och Analys 

Antalet anställda och antal årsarbetare har ökat mellan mätperioderna T3 2020 och T3 2021. 
Antal anställda har ökat med 27 och antalet årsarbetare har ökat med 45. Det finns en positiv 
utveckling då den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat från 93% (T3 2020) till 
94,4% (T3 2021). Detta innebär att det är fler som har höjt sin sysselsättningsgrad och vi 
följer HÖK20 med Kommunal. 

Antal timmar utförda av månadsavlönade har mellan T3 2020 och T3 2021 ökat med ca 6 500 
timmar. Sjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter vilket kan innebära att 
månadsanställdas arbetade timmar har ökat. Genom äldreomsorgslyftet går medarbetare 
utbildning för att bli undersköterska. De arbetar 50 % och studerar 50%. Det kan vara en 
möjligförklaring till att månadsavlönade timmar och timvikariers timmar har ökat eftersom 
man får betald utbildning för 50% samt att andra medarbetare utför de timmarna 
medarbetarna är i skolan. För timavlönade har antal timmar ökat med ca 5 000 timmar. 
Timavlönade kvinnor har färre utförda timmar jämfört med T3 2021 medan timavlönade 
mäns antal timavlönade timmar har ökat med ca 7 500 timmar. 
 
Mer-/övertid har ökat med ca 5 000 timmar. En möjlig orsak är det har varit svårt att rekrytera 
utbildade medarbetare till vakanta tjänster under perioden samt att det har varit ett ansträngt 
läge kring bemanningen under sommaren. Det har varit svårt att rekrytera sommarvikarier och 
utifrån pandemin följer arbetsgivaren och medarbetarna fortfarande de nationella och 
regionala rekommendationerna. 

Kort- och långtidssjukfrånvaro har minskat. Den totala sjukfrånvaron är 12%, en minskning 
med 0,7 procentenheter från T3 2020. En möjlig förklaring till detta är att flertalet av våra 
medarbetare är fullvaccinerade mot Covid-19. 

Sjuklönekostnaden har minskat med ca 900 000 kr (inklusive PO) jämfört med T3 2020. En 
förklaring kan vara att den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter och att 
korttidsfrånvaron (mindre än 15 dagar) har minskat med 0,3 procentenheter. 

Så här går vi vidare 

Arbeta med att minska sjukfrånvaron i sektorn. Detta görs genom att arbeta systematisk med 
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arbetsmiljön och genom analys av orsaker och på verkansmöjligheter kring sjukfrånvaro. 

Sektorn har anställt en resurschef vars uppdrag är att minska sjukfrånvaron och arbeta 
förebyggande med arbetsmiljö. Det har även påbörjats ett projekt av samordning kring 
rekrytering och planering. Projektets mål är att minska andelen timavlönande timmar samt att 
skapa en enhetlig struktur för sektorn. 

För att arbeta förebyggande med sjukfrånvaro genomförs på APT Sunt Arbetslivs 
arbetsmiljöutbildning som är riktad till arbetsgrupperna. Det kommer även pågå ett fördjupat 
samarbete kring friskfaktorer i arbetsmiljön under våren 2022 med Sunt Arbetslivs resursteam 
där flera verksamheter inom sektorn ingår. 

Heltidsresan – alla tillsvidareanställda ska ha rätt till heltidstjänst 
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9 Övriga viktiga händelser 
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1 Verksamhetsöversikt 

Sektorn består av 4 verksamhetsområden och 22 enheter varav en enhet är direkt underställd 
sektorchefen. 

 Verksamhetsområde Teknik 
 Verksamhetsområde Planering och myndighet 
 Verksamhetsområde Service 
 Verksamhetsområde Lokaler och anläggningar 
 Projektenheten 

Under året har Lokaler och anläggningar fått en ny verksamhetschef samt påbörjat en 
omorganisation som träder i kraft 2022. En enhet tillkommer som ska jobba med service ute i 
verksamheterna, de andra enheterna inom verksamhetsområdet får ändrade eller tydliggjorda 
uppdrag. 
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2 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, 
planerar för en 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. 
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3 Sammanfattning 

Sammanfattning, Bedömning av sektorns mål för 2021 efter 12 månader. 

För målbedömning används en 6-gradig skala. Skalan bygger på tre färger med två steg inom 
varje färg. 

Kommunfullmäktiges (KF) 
Strategiska mål 

  Sektormål 

Strategiska förutsättningar 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

 6 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  Åtgärder för budget i balans 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

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

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 
Säkerställ kontinuerlig leverans vid avbrott av el 
och vatten 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

Implementera ett systematiskt brandskyddsarbete i 
kommunens lokaler 

Att ge goda förutsättningar 
för livslångt lärande 

 
  

En trygg omsorg med 
valmöjligheter genom livet 

 
  

Att ge möjligheter till en 
aktiv fritid för alla åldrar 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 
Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat 
kultur- och fritidsliv 

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

 
  

Att medborgare och 
näringsliv ska känna ökat 
förtroende för kommunen 

 6 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  Förbättrat näringslivsklimat 

 6 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

Kortare handläggningstider med bibehållen 
rättssäkerhet 

En ökad samordning mellan 
infrastruktur och byggnation 
i hela kommunen 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, 
verksamhetsmark och handel 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  Intelligent samordning 

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

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 Ökad kollektiv jobbpendling 

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

Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på 
helår. 

Volymtalet får grönt  om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult  om avvikelse är 2 till 
5 procent. Rött  vid mer än 5 procent avvikelse. 

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

Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 

4.1 Vatten och avlopp 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal läckor 44 15  

 

Debiteringsgrad 
VA-teknik (%) 

6,4 27  

 

Antal läckor ökade avsevärt under 2021. Den stora ökningen kan delvis förklaras av en 
förbättrad rutin för rapportering men faktum kvarstår att många ledningar är gamla och är i 
behov av att bytas ut. Förnyelseplanen anger prioritetsordning för byte av ledningar men vi 
kan på förhand inte veta var läckor uppstår. Det stora antalet läckor medförde ökade 
driftskostnader och något fler övertidstimmar. 

Debiteringsgraden mot projekt är låg i förhållande till plan. Enheten jobbar inte så mycket 
mot investeringsprojekten som det var tänkt ifrån början, då nyckeltalet togs fram. 
Byggprojektledare för VA-infrastruktur har flyttat till enheten för Byggledning och VA-
Teknik jobbar mer med driftsfrågor än tidigare. Volymtalet är därmed ej längre relevant för 
framtiden. 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Verksamhetsberättelse 2021 Samhälle och utveckling

 
 8(62) 
 

4.2 Trafik- gatu- och parkenheten 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal 
parkeringsplatse
r 

5 192 5 200  

 

Antal 
kvadratmeter 
gata, parkering, 
trottoar, gång- 
och cykelväg, 
allmän platsmark 

1 365 950 1 300 000  

 

Antal 
aktivitetsplatser, 
allmän platsmark 

44 46  

 

Antal 
kvadratmeter 
gräsyta, allmän 
platsmark 

798 680 819 000  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal 
kvadratmeter 
planteringsyta, 
allmän platsmark 

13 298 13 250  

 

Antal 
kvadratmeter 
gräsyta, 
kvartersmark 

228 988 211 500  

 

Antal 
kvadratmeter 
planteringsyta, 
kvartersmark 

1 780 1 800  

 

Antal 
aktivitetsplatser, 
kvartersmark 

70 71  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal 
färdtjänstärende
n 

572 640  

 

Antal 
skolskjutsärende
n 

3 227 3 000  

 

Ytor för drift ökar ytterst lite under 2021. Inga större projekt har färdigställts under året som 
inneburit mer driftyta. Kvalitetshöjningar har gjorts på vissa ytor med mycket folk i rörelse, 
och vissa ytor av sämre kvalitet har tagits bort som driftyta. Att färre projekt än vanligt tagits 
över till drift har inneburit att mer resurser har kunnat läggas på befintliga ytor och proaktivt 
arbete. 

Inga nya parkeringar har tillkommit utan fokus har varit upprustning av befintliga parkeringar 
exempelvis Hedvigsholmen. Upprustningarna innebär lägre driftskostnader i längden. 

Inga nya aktivitetsplatser har tillkommit, men flera projekt beräknas bli klara och överlämnas 
till drift under 2022. 

Färdtjänstresorna är fortfarande färre än vanligt på grund av pandemin vilket innebär ett 
ekonomiskt överskott. 
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4.3 Hamnverksamheten 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal besökande 
båtar i 
gästhamnen. 

13 079 13 000  

 

Antal resenärer 
färjetrafik 

645 535 520 000  

 

Gästhamnen i Marstrand hade ett bra år med en större andel svenska båtar än tidigare. Antal 
resenärer med marstrandsfärjan har ökat mycket och har inneburit extraturer och en hög 
belastning på verksamheten med ökade lönekostnader och trött och utarbetad personal. En 
liten den av den stora ökningen beror på att kontrollen av ombordstigande är bättre sedan 
färjan togs över i egen regi. Övergången till egen regi av marstrandsfärjan har fungerat men 
tagit mycket tid och kraft. 

4.4 Renhållning 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal 
abonnenter med 
hämtning av 
hushållsavfall 

12 942 12 900  

 

Antal abonnenter med hämtning av hushållsavfall ökar något mer än planerat vilket beror på 
en hög tillväxttakt inom bostadsbyggandet. 
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4.5 Måltidsservice 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal serverade 
måltider totalt 
(koefficient) 

2 187 029 2 570 000  

 

Antal serverade 
luncher inom 
förskola 
(koefficient) 

216 139 277 500  

 

Antal serverade 
luncher inom 
skola 
(koefficient) 

891 991 880 000  

 

Antal serverade 
luncher inom 
gymnasieskola 
(koefficient) 

163 647 305 000  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal serverade 
luncher inom 
äldreomsorg 
(koefficient) 

146 201 160 000  

 

Antal serverade 
måltider med 
specialkost/anpa
ssad kost inom 
sektor Bildning 
och Lärande. 

130 076 138 000  

 

Det totala antalet serverade måltider 2021 är lägre jämfört med innan pandemin och planerad 
volym men en liten ökning har skett jämfört med 2022. Gymnasieskolans elever har haft 
distansundervisning delar av året, högstadiet har haft delvis distansundervisning i perioder 
under vårterminen. Förskola och skola har haft mindre antal barn och elever på plats under 
året vilket påverkar antalet serverade måltider. Antalet beställningar måltider från 
äldreboenden är lägre under 2021 än plan för året. Utfall antal serverade lunchmåltider 
specialkost/anpassad kost år 2021 är lägre än plan för året och prognos för samma period. I 
förhållande till antalet ätande och antalet utlämnade matlådor är det en hög andel av 
specialkost/anpassade koster som serveras. Under höstterminen infördes digital 
specialkostansökan vilket möjliggör en ökad insats kring barn och elever med 
specialkostbehov. 
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4.6 Bygglovsenheten 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal 
delegationsbeslu
t 

1 294 1 000  

 

Antal 
startbesked 

884 700  

 

Antal beslut om 
förhandsbesked 

132 100  

 

Antal 
nämndbeslut i 
Miljö- och 
byggnadsnämnd
en 

107  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal slutbesked 642 650  

 

Bygglovsenheten har under året fått ett ökat inflöde av ärenden i förhållande till genomsnitt 
tidigare år. Ökningen är generell, ca 30-40 % i stora delar av landet och beror på effekterna av 
Corona då fler vill ägna tid åt sina bostäder. 

Handläggningstider är dock korta. Målet är att behålla korta handläggningstider då detta 
direkt speglas på kundnöjdheter. Bygglovsenheten har infört vissa prioriteringar när det gäller 
tillgängligheten och ärendehanteringen. En begränsad del av arbetet har utförts utanför 
ordinarie arbetstider p.g.a belastningen. 

4.7 Miljöenheten 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal 
delegationsbeslu
t 

1 255 1 200  

 

Antal 
tillsyns/kontrollra
pporter 

777 700  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal 
nämndbeslut i 
Miljö- och 
byggnadsnämnd
en 

63 30  

 

Antal förbud av 
enskilda avlopp 

136 90  

 

Miljöenheten har haft 200 fler ärenden under 2021 jämfört med året innan varför antal 
tillsyns/kontrollrapporter också blir fler. 

Antal ärenden som lyfts till nämnden för beslut är beroende av miljöenhetens 
delegationsordning samt om miljöenheten bedömer att ärenden är av större betydelse eller det 
finns andra skäl till att lyfta ett ärende till nämnden. Ibland kan nämnden själva ha önskat det, 
ibland kan en sökande ha önskemål om det, även om det egentligen är ett delegationsbeslut. 
Då är det nämnden som avgör om ärendet ska lyftas dit.Under 2021 gjordes fler tillsynsbesök 
än under 2020 varför även antalet förbud av enskilda avlopp ökar. 

4.8 Planenheten 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Antal antagna 
detaljplaner 

5 6  

 

Under året har fem planer antagits men en blivit upphävd. Den upphävda detaljplanen gäller 
väg 168 och arbete med omtag pågår. 
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4.9 Kommunala fastigheter 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Elförbrukning 
(MWh) 

18 640 19 700  

 

Bruksarea 
(BRA), egna 
fastigheter, m2 

214 225 216 000  

 

Bruksarea (BRA) 
inhyrda 
fastigheter, m2 

60 255 58 635  

 

Vissa verksamheter har delvis legat nere under delar av året på grund av pandemin vilket ger 
en något lägre elförbrukning än planerat. Under hösten och vintern har kommunens 
verksamheter varit i gång som normalt igen, och vi har haft några kalla månader i slutet av 
året, som gjort att elförbrukningen för några objekt har ökat. 

Vi vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen med gott resultat och kommer nu 
fortsätta arbetet. 

Bruksarean egna fastigheter håller sig på en jämn nivå. Några lokaler har sagts upp och det 
har tillkommit några lägenheter för Trygghet och stöds verksamheter. 

Bruksarean inhyrda fastigheter ökar långsamt. Bland annat så har LSS Enebacken och 
Filaregatan 13, 15 tillkommit med stora lokalytor. Några objekt har sagts upp eller avyttrats, 
bl a del av Gamla Brandstationen, Svarvaregatan 6 och Hålta församlingshem. 
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4.10 Fritid 

Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Föreningar som 
erhåller 
föreningsbidrag, 
antal 

138 114  

 

Simhall, antal 
besök 

44 200 107 000  

 

Simhall, antal 
öppna/boknings
bara timmar 

1 309  

 

Idrottshallar i 
kommunen, 
antal 
bokningsbara 
timmar 

18 049 16 530  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Idrottshallar i 
kommunen, 
antal bokade 
timmar 

9 652 11 180  

 

Ishall Oasen, 
antal 
öppna/boknings
bara timmar 

3 752 2 965  

 

Ishall oasen, 
antal bokade 
timmar 

3 752 2 415  

 

Gymnastiksalar i 
kommunen, 
antal 
bokningsbara 
timmar 

11 517 13 039  
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Volymtal Utfall 
Plan 

helår  
 

Gymnastiksalar i 
kommunen, 
antal bokade 
timmar 

2 599 3 910  

 

Oasens simhall har mer än halva året varit stängd på grund av pandemin. Dessutom periodvis 
med max-antal gällande besökande. Under hösten har simhallen varit öppen utan 
begränsningar till december då max-antal infördes. Ishallen har kunnat vara öppen i stor 
utsträckning förutom från andra delen av maj till augusti då planerade underhållsarbeten 
genomfördes. Det har spelats färre matcher än normalt. 

Idrottshallarna höll helt stängt från den 1 januari till 24 januari 2021, därefter har hallarna 
varit öppna och bokningsbara. Brandstationens gymnastiksal har haft stängt större delen av 
året, och öppnade för få bokningar under sista delen av året. En vattenläcka i Sparråshallen 
gjorde att den fick hållas stängd under ca två veckor under tertial 3. Tertial 3 har annars 
inneburit nästintill normalläge med träningar för alla och matcher med publik. Mot slutet av 
perioden infördes krav på covid-pass vid större arrangemang (fler än 100 personer i publiken) 
vilket fungerat bra. 

4.11 Kommentar till utfall 
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5 Nyckeltal 

5.1 VO Teknik 

5.2 VA, nyckeltal 

Volymtal Utfall 2021 Plan helår  

Antal klagomål på 
dricksvattenkvalite
ten 

27 180 

 

Klagomålen på dricksvattenkvaliteten handlar till största delen om gammalt mangan i 
ledningarna som lossnar och följer med i dricksvattnet. Då rekommenderas att spola tills 
vattnet blir klart igen. Vattenledningarna har en del problemområden som verksamheten är 
medveten om arbetar successivt med att förbättra, förnya eller förmildra. Rutinen för att 
dokumentera klagomål har förbättrats. 

5.3 Renhållning, nyckeltal 

Volymtal Utfall 2021 Plan helår  

Mängd säck och 
kärl avfall per 
invånare, Kg/ år 

167 170 

 

Mängd grovavfall 
och farligt avfall 
per invånare, kg/ 
år 

 290 
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Volymtal Utfall 2021 Plan helår  

Mängd 
producentansvars
material per 
invånare, kg/år 

 45 

 

Insamlad mängd grovavfall ökar vilket kan bero på pandemin och högkonjunktur då fler ägnar 
tid och pengar åt sina hus och hem. Mängden producentansvarsmaterial som lämnas till 
förpackningsåtervinningen minskar. Kommunen har erbjudit platser till FTI (Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna men de har valt att inte 
etablera fler stationer i Kungälv. 

5.4 Trafik Gata Park, nyckeltal 

Volymtal Utfall 2021 Plan helår  

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

24,5 30 

 

Antal år för att förnya ytan har minskat, vilket innebär att förnyelsetakten ökat. Under 2021 
förnyades 51 500 kvm asfalt. Den totala ytan avser kommunala gator, parkeringar, trottoarer 
och gång- och cykelvägar. 
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5.5 VO service 

5.6 Måltidsservice, nyckeltal 

Volymtal Utfall 2021 Plan helår  

Kostnad för 
skolmåltider i 
kommunal 
grundskola, 
kr/elev 

5 429 5 573 

 

Produktionssvinn, 
 i gram per 
serverad tallrik 

19,7 23 

 

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

20,4 20 

 

Andel ekologiska 
livsmedel i 
måltidsverksamhe
ten 

29 30 

 

Kostnad för skolmåltid i kommunal grundskola i Kungälvs kommun är 5429 kr/elev vilket är 
lägre än plan för året. Resultatet kan vara påverkat av Covid-19 pandemin. Vi har under året 
gjort ett flertal anpassningar av måltidsutbud i våra skolor utifrån Folkhälsomyndigheternas 
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riktlinjer gällande servering måltider. Ett minskat anpassat utbud påverkar också kostnader för 
skolmåltider och kostnad kr/elev. 

Produktionssvinn i gram per serverad tallrik är lägre än plan för både perioden och plan för 
helår. Matsvinn per serverad tallrik inom Bildning och Lärande ligger nära det planerade 
värdet men resultatet är något osäkert utifrån pandemiläget. Andel inköpta ekologiska 
livsmedel inom måltidsverksamheten under året är 29% vilket är något lägre än plan för året 
som är 30%, men högre än föregående år. 

Under året har det producerats och serverats ett lägre antal måltider än vad som var plan för 
året på grund av en del distansundervisning vilket påverkar produktionssvinn och andel 
inköpta livsmedel. 

5.7 VO Planering & myndighet 

5.8 Miljö, nyckeltal 

Volymtal Utfall 2021 Plan helår  

Händelsestyrd 
kontroll för 
livsmedelsgruppe
n, Antal timmar 

282 400 

 

Antal 
matförgiftningar 

14 18 

 

Antal klagomål (ej 
matförgiftningar) 
inom 
livsmedelsområde
t 

19 10 
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Volymtal Utfall 2021 Plan helår  

Antal RASSF och 
oförutsedda 
händelser 

40 17 

 

Antal klagomål 
inom 
hälsoskyddsområ
det 

43 30 

 

Antal tillstånd för 
bergvärme 

57 65 

 

Antalet klagomål inom hälsoskyddsområdet har ökat, troligen till följd av att fler arbetar 
hemifrån och upptäcker saker i närområdet (nedskräpning etc.) eller störs mer av grannar. 
Antalet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) har ökat under 2021 på grund av att 
flera livsmedel stoppats i Sverige och andra EU-länder då de innehållit ett förbjudet 
bekämpningsmedel. Antalet matförgiftningar har minskat till följd av att färre personer har 
ätit ute under pandemin. Antalet klagomål inom livsmedelsområdet är större än förväntat på 
grund av att medborgarna uppmärksammar bristfällig hygien vilket vi tror beror på pandemin 
och risken för smittspridning. Vad gäller händelsestyrd kontroll har miljöenheten i 
planeringen tagit höjd för denna typ av händelser eftersom de inte kan prioriteras bort. 
Planerat antal timmar utgår från ett genomsnitt de senaste tre åren. I händelsestyrd kontroll 
ingår matförgiftningar, RASFF och klagomål. De mest tidskrävande av dessa är 
matförgiftningsutredningarna och eftersom de har minskat, är utfallet lägre 2021. Antalet 
tillstånd för värmepumpar kommer förmodligen öka 2022 med tanke på de höga elpriserna 
under slutet av 2021. 
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5.9 VO Fastighet 

5.10 Kommunala fastigheter, nyckeltal 

Volymtal Utfall 2021 Plan helår  

kWh/m² (elenergi), 
egna lokaler 

74,2 80 

 

kWh/m² 
(fjärrvärme), egna 
lokaler 

63,7 69 

 

Förbrukning av el och fjärrvärme är något lägre än planerat men priset på el har gått upp och 
varit nästa 10 ggr högre än normalt dec 2021. 

5.11 Lokalytor 

Volymtal Utfall 2021 Plan helår  

Lokalyta per elev i 
grundskolan (m2) 

14 13 
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Volymtal Utfall 2021 Plan helår  

Lokalyta per elev i 
gymnasieskolan 
(m2) 

19,9 16 

 

Lokalyta per barn i 
förskola (m2) 

11,5 10 

 

Lokalytor/ 
invånare (m2) 

4,44 6 

 

Yta per elev i för-, grund och gymnasieskola är större än planerat. 
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6 Måluppföljning 

Läsanvisning till målbedömningen av sektorns mål 

Målen bedöms i tre steg med nedanstående rubriker: 

1. Kommentera utfall - Här redovisas de resultat som är relevanta för målet. 

- Indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet. (Dessa synliggörs i tabell i slutet av 
målbedömningen) 

- Resultat från underliggande sektorers arbete med målet på sektornivå 

- Andra väsentliga utfall eller händelser som bedöms påverka målet 

2. Analys - Ett resonemang förs om vad resultaten beror på och vad det innebär. Analysen 
förklarar vilken målbedömning som görs. För målbedömning används en 6-gradig skala. 
Skalan bygger på tre färger med två steg inom varje färg. 

3. Så går vi vidare - beskriver konsekvenser av målbedömning samt hur arbetet med målet 
går vidare. 

Färgmarkering av mål och indikatorer 

Målens färgmarkering bygger på en subjektiv bedömning enligt läsanvisningen ovan. 

  6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

  5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

  4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

  3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

  2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

  1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

  

Indikatorernas färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I 
normalfallet visar indikator grönt  om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet. Gult 

 om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och rött  om avvikelsen är mer än 
15 procent från målvärdet. 

Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis intervall om ett utfall över 
målvärdet inte kan anses vara positivt. 

6.1 Strategiska förutsättningar 

6.1.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

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 
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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. 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Kommentar av utfall  

De flesta chefer har gått utbildningen Sunt arbetsliv under året. Utbildningen har upplevts 
som givande även om många delar redan är inarbetade, exempelvis har sektorn redan lagkrav 
som reglerar säkerhet på arbetsplatsen. Introduktion för nyanställda, diskussion med 
skyddsombud och gruppdiskussioner är delar i utbildningen som varit mycket givande. 
Presentationsmaterial som delats ut har varit till hjälp för APT. Vissa upplever att 
utbildningen tar för mycket tid i anspråk och borde kunna göras mer effektivt. 

Digitaliseringsprocess pågår inom flera enheter. På bygglovsenheten pågår arbetet med att 
implementera en digital hantering av bygglovsärenden i nytt IT-system och slutlig 
driftsättning sker februari-mars 2022 efter förseningar i processen. Arbetet med digitalisering 
av detaljplanekarta och planbeskrivningar fortsätter. Förberedelser för upphandling pågår. 
Arbetet med en ny primärkarta kommer att starta under vintern 2021/2022 och eventuellt 
kommer ny personal behöva rekryteras. 

Andra exempel på digitalisering och nyttjande av webbtjänster som implementerats eller är på 
gång är ett samlat system för ansökan för specialkost för måltidsverksamheten, smartphones 
för alla medarbetare inom lokalvården för att kunna använda teams och få bättre 
informationsflöde då de inte har ständig tillgång till dator, nytt system för systematiskt 
brandskyddsarbete och bokning av lokaler för föreningslivet, digitala brevutskick från 
miljöenheten, digital tillståndsansökan för att underlätta både ansökan och handläggning, 
användning av Bank-ID, digital checklista i surfplattor istället för checklista i papper vid 
tillsyn. 

Flera verksamheter har utnyttjat möjligheten att söka pengar från KOM-KR-medel för 
medarbetares kompetensutveckling. Prioritering görs av förvaltningsledning. Flera 
utbildningar har genomförts under året. Fokus har legat på utbildningar som svarar upp mot 
myndighetskrav. 

På arbetsplatsen har situationen med corona inneburit fortsatta försiktighetsåtgärder med 
separerade arbetslag inom olika driftsfunktioner för att säkerställa drift av verksamheten. De 
som har möjlighet att arbeta hemma på distans har i mycket hög utsträckning fortsatt med det. 
En tillbakagång till arbete på plats har skett under hösten. Tillsynsverksamheten inom miljö 
har påverkats och förändringar har gjorts för att inte utsätta personalen för risker. Återgång till 
fysisk tillsyn har påbörjats för att säkerställa kvaliteten på tillsynen. 

En omorganisation har påbörjats inom Lokaler och anläggningar för att tydliggöra ansvar och 
leverera politikens uppdrag. Det har bland annat inneburit att enhetschefer fått söka om sina 
tjänster och tre av fem har blivit tillsatta innan årsskiftet. En ny enhet bildas, 
verksamhetsservice, vilket fyller en lucka i uppdraget. Tillsättning av tjänster påbörjas under 
början av 2022. 

Analys 

Med utbildningen i sunt arbetsliv och medföljande presentationsmaterial ges förutsättningar 
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att skapa en bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö för medarbetarna, och medarbetarna får 
ökad kunskap om och möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. 

Digitalisering av handläggningsprocesserna ger flera fördelar för våra anställda. 
Arbetssituationen blir bättre med effektivare och mer transparenta processer, det blir 
åskådligt, handläggaren får bättre kontroll över sitt arbete och det är mindre risk att ärenden 
faller mellan stolarna. Det blir en mer likartad hantering med ökad rättssäkerhet och 
enhetlighet över hela landet vilket gör det lättare att omvärldsbevaka. 

Möjligheten till kompetensutveckling och att gå kurser är viktig för att bibehålla och utveckla 
kompetens. Inom sektorn finns många unika uppdrag med krav på specialistkompetens. 
Lagkrav och och kompetensbehov förändras i hög takt. KOM-KR-medel är ett viktigt bidrag 
till kompetensutveckling. 

Hemarbetet påverkar medarbetarna olika, vissa upplever en minskad stress i vardagen och 
önskar till viss del en fortsatt möjlighet till distansarbete även efter pandemin. Andra upplever 
hemarbetet negativt och vill vara mer på plats för en bättre social tillvaro och en förbättrad 
arbetssituation. Digitala möten som avlöser varandra ger ingen naturlig paus vilket annars 
sker när man byter rum eller våningsplan inför nästa möte. 

Medarbetarna har i den här situationen varit flexibla och lösningsorienterade. Den digitala 
kunskapen har ökat och samarbetet mellan sektorer och verksamheter och fungerat bra och 
utvecklats. Möjlighet till digital signering är en viktig förutsättning för att hemarbete ska 
fungera bra även i fortsättningen. 

Möjligheten att kontakta Falck och företagshälsovården är viktiga stödfunktioner för 
medarbetarnas och chefernas välmående. 

Känsla av sammanhang sammanfattas av faktorerna meningsfullhet, begriplighet och 
hanterbarhet. Coronapandemin och ett omfattande distansarbete skapar utmaningar ur alla tre 
perspektiv. Att kommunicera och ha möten via teams skapar förutsättningar för att hantera 
utmaningarna men det är viktig att ha strategier och metoder för att upprätthålla 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i i den digital arbetsmiljön. Digitala fikaträffar 
och regelbundna avstämningar kan hjälpa till att öka den kollegiala gemenskapen och 
upprätthålla den informella informationsinhämtningen. 

Så här går vi vidare 

Digitaliseringsprocessen fortskrider och kommer att leda till säkrare processer förbättrad 
arbetssituation för medarbetarna. Coronasituationen är en osäkerhetsfaktor och med fortsatt 
distansarbete där det är möjligt. Varje enhet ansvarar för att bibehålla en känsla av 
sammanhang även vid perioder av distansarbete. 

Aktivitet Status 

Förstärka känslan av sammanhang (KASAM) genom Hälsokorset 

 Avslutad 
med 
avvikelse 

Digitalisera bygglovsprocessen 
 

Pågående 

Digitalisera detaljplaneprocessen  Avslutad 

Utveckla och implementera en ny primärkarta 
 

Pågående 

Utveckla och implementera diverse webb/e-tjänster 
 

Pågående 

Fokusera på medarbetares kompetens och utveckling.  Avslutad 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Verksamhetsberättelse 2021 Samhälle och utveckling

 
 31(62) 
 

6.1.2 Åtgärder för budget i balans 

Målet kommer från 

Sektor 

Tolkning 

De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans 

 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall  

Inom VO Planering och Myndighet har tre enheter levererat ett positivt ekonomiskt resultat 
bland annat på grund av icke tillsatta tjänster samt ökade inflöden av ärenden (ökade intäkter) 
under pandemin. Planenheten har en budget som balanserar kring nollresultat ekonomiskt. 

VO Teknik har åstadkommit ett bättre resultat och därmed en budget i balans genom 
minskade transaktionskostnader för betalningar med parkeringsapp. 

VO Lokaler och Anläggningar har haft ekonomiska utmaningar under 2021 främst för 
enheterna Fritidsanläggningar med färre entréavgifter och Fastighet med hyresrabatter, 
ombyggnationer i hyrda lokaler, ett inkassoärende samt höga kostnader akuta 
felavhjälpningsåtgärder. 

Analys 

VO Planering och myndighet redovisar positivt ekonomiskt resultat. Detta kan förklaras med 
att verksamheten till hög grad finansieras av intäkter på utförd verksamhet. Effekten är dock 
att vi ligger efter med strategisk planering och att rådgivning till invånare har fått stå tillbaka. 

Ekonomiskt går verksamhetsområdet Teknik bra. De avvikelser som finns beror i första hand 
på säsongsvariationer och i andra hand på förändrat beteende på grund av pandemin. 

Så här går vi vidare 

Planerade åtgärder ger resultat och prognosen är att effektiviseringarna kommer att ge 
planerad effekt vid årsbokslutet. 

VO Lokaler och Anläggningar har gjort en organisations översyn för att tydliggöra ansvar för 
respektive budget samt att underhåll och felavhjälpning samlats i en enhet för att på sikt 
minska den akuta felavhjälpningen.. 

Aktivitet Status 

Effektiviseringar inom verksamhetsområde Teknik  Avslutad 

Effektiviseringar inom verksamhetsområde Planering Myndighet  Avslutad 
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6.1.3 Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska 
hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

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. 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Kommentar av utfall  

Siffror från Kolada visar en relativt hög nettokostnad gällande väg- och järnvägsnät och 
parkering, kr/invånare och parker kr/invånare jämfört med närliggande kommuner. Exempel 
på faktorer som påverkar siffrorna olika i olika kommuner är investeringar, storlek på 
kapitalkostnader, mängden kommunala vägar mm. Ytterligare analyser hur andra kommuner 
bokför sina kostnader behöver göras framöver samt att undersöka vad vi kan utveckla och 
göra bättre. 

Jämförelseaktiviteter som bygger på besök i andra kommuner har inte gjorts med anledning 
av coronapandemin. Dock har omvärldsanalys och kontakt med andra kommuner skett 
exempelvis i samband med utvecklandet av nytt biljettsystem för marstrandsfärjan och 
planering för elektrifiering av densamma. 

Anvisningen för internhyra är färdigställd. Under våren 2022 påbörjas arbete med att integrera 
detta med ekonomisystemet. 

Processen för hur drift och underhållsplanen ska genomföras och dokumenteras upprättas i 
nuläget. Målet är att ha koll på behov och resurser för att hantera underhållsskulden. 

Mätning av kundnöjdhet inom ärendehantering har inte återstartats då vi ej har något lämpligt 
ärendehanteringssystem. 

Analys 

Coronapandemin innebär att studiebesök och jämförande aktiviteter i andra kommuner är 
svårt och olämpligt att genomföra. Djupare analyser av resultaten i jämförelser i Kolada krävs 
för att förstå bakomliggande faktorer, vilket är tidskrävande och har prioriterats ned. 

Vi har i utvecklingsarbetet kontakter med andra kommuner och använder oss också 
erfarenheter från nya medarbetares tidigare uppdrag. 

Så här går vi vidare 

Förhoppningsvis kan vi framöver planera in studiebesök i andra kommuner för att ta del av 
bra idéer och utvecklingsprojekt. 

Kravställning av nytt ärendehanteringssystem inom Lokaler och anläggningar har påbörjats. 
Frågan kommer att lyftas tillsammans med systemförvaltare i samband med kommande 
digitaliseringsåtgärder inom sektorn. 

LoA kommer besöka Lyckeskolan i Marks kommun. De har arbetat mycket med att utveckla 
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fastigheten för att göra det till en mer ändamålsenlig skolbyggnad för framtida undervisning. 
Utvecklingsarbete har skett i nära samarbete med skolans personal och elever. 

Aktivitet Status 

Ta fram jämförelsetal ur Kolada för två områden inom sektorn 

 Avslutad 
med 
avvikelse 

Se över internhyressystemet  Avslutad 

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

 Avslutad 
med 
avvikelse 

Hamnenheten utvecklar samarbete med andra kommuner i form av nätverksträffar för att 
utveckla verksamheten.  Avslutad 

Besiktning av drift och underhåll av fastigheter 

 
Pågående 
med 
avvikelse 

Utveckla ett nytt sätt att mäta kundnöjdheten inom ärendehantering fastighetsservice och 
internservice 

 Avslutad 
med 
avvikelse 

Jämförelser av parkverksamhet 

 Avslutad 
med 
avvikelse 

6.1.4 Säkerställ kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten 

Målet kommer från 

Sektor 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Kommentar av utfall  

Arbetet med nödvattenplan har påbörjats och bemannats med projektledare internt inom 
enheten VA-Teknik. Arbetet bedrivs i samarbete mellan kommunerna inom GR då GR jobbar 
med frågan ur ett övergripande perspektiv. Målsättningen är att ha en beslutad plan under 
2022. Processen tar längre tid förväntat då det är många aktörer inblandade bl.a. samtliga GR-
kommuner. GR-nätverk för VA- och renhållningschefer har under året slutfört ett arbete, som 
benämns Håvar, kring stärkt vattenförsörjning. Det arbetet fortsätter genom ett nytt projekt 
som innebär samordning i kluster kring göteborgsregionens råvattentäkter. Projektet 
samordnas av Kretslopp och vatten (Göteborgs stad) på uppdrag av GR. Kungälvs kommun 
medverkar som klusterledare för en råvattendel. 

Förnyelseplanen för VA är instrumentet för att hantera driftkostnader och framtida 
driftkostnader. Där har vi de relevanta indikatorerna som behövs för planering. Arbete pågår 
med att planera in åtgärder i kommunens investeringsbudget. VA-verksamheten har investerat 
i ett flertal flödesmätare för att kontrollera flödena i våra distributionssystem och upptäcka 
och lokalisera läckor i ett tidigt skede. 

Översyn och analys av IT-säkerheten inom VA-verksamheten är genomförd och resultatet 
hanteras inom en mindre grupp medarbetare inom förvaltningen. Arbetet omgärdas av 
sekretess. En handlingsplan med åtgärdsprogram är framtagen för att säkerställa IT-driften av 
digitala system som är känsliga för driftstopp. Exempel är känsliga styr- och 
övervakningssystem som är viktiga för andra kommunens kärnverksamheter eller kan 
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innebära risker för allmänheten. I investeringsbudgeten ingår medel för åtgärder. 

En säkerhetsskyddsanalys är framtagen och godkänd av kommundirektören. 

Diskussioner pågår om ett nytt driftshus som inkluderar VA-drift, entreprenad och 
fastighetsdriften. 

Analys 

Arbetet med en robust leverans av vatten pågår som planerat inom VA-verksamheten. 
Ytterligare insatser och resurser behövs för att vid samhällskriser säkerställa kontinuerlig drift 
av prioriterade lokaler och anläggningar. 

Så här går vi vidare 

Påbörjat arbete med risk- och sårbarhetsanalys som ska utmynna i en krishanteringsplan för 
sektorns alla verksamheter. 

Övergripande utredning och plan kring prioritering och ansvar kring reservkraftverk för kök- 
och värmestugor krävs för fortsatt arbete. Fortsatt arbete med förnyelseplan och 
investeringsplan kommer att ge en mer robust vattenförsörjning. 

Fortsatt arbete IT- och anläggningssäkerheten inom VA. 

Aktivitet Status 

Ta fram nödvattenplan 

 
Pågående 
med 
avvikelse 

Genomför krisledningsövningar  Avslutad 

Översyn av IT-säkerheten för VA-verksamheten, lokaler och anläggningar  Avslutad 

Utveckla nya indikatorer för VA nätet.  Avslutad 

6.1.5 Implementera ett systematiskt brandskyddsarbete i 
kommunens lokaler 

Målet kommer från 

Sektor 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall  

Ett digitalt IT-stöd (Greencon) för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) har upphandlats och 
implementering pågår. Arbete med att föra över ritningar och fastighetsdata från 
programvaran Vitec till Greencon pågår men behövs göras manuellt vilket är tidskrävande. 
Till varje fastighetsobjekt i Greencon ska det finnas en fastighetsritning. Varje objekt kräver 
en kontroll på plats för kvalitetssäkring vilket är tidskrävande, men arbetet är prioriterat. 
Arbetet är försenat men alla ritningar beräknas vara inlagda under maj 2022 och skarp 
driftsättning beräknas till 1 september 2022. 

Coronapandemin gjorde att fastigheterna inte kunde besökas, men nu har vi återigen tillgång. 

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete ges till personal (brandombud) i verksamheterna 
under februari 2022. 

Analys 
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Ett nytt system kommer att innebära bättre uppföljning utefter myndighetskrav och ett bättre 
stöd för verksamheterna i det systematiska brandskyddsarbetet. Ansvarsfördelningen mellan 
fastighetsägaren och verksamheterna blir tydligare. 

Så här går vi vidare 

Driftsättningen av systematiskt brandskyddsarbete med digitalt IT-stöd beräknas ske 1 
september 2022. 

Aktivitet Status 

Implementera ett systematiskt brandskyddsarbete i kommunens lokaler. 

 
Pågående 
med 
avvikelse 

6.2 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 

6.2.1 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

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

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Kommentar av utfall  

Ett nytt bidrags- och bokningssystem håller på att implementeras. 
Bidragsdelen gick i skarpt läge i mitten av november och en del föreningar tycker att det varit 
enkelt att ansöka om bidrag medan en del föreningar har behövt stöd i ansökningsprocessen 
från fritidskonsulenter. 

Planering av nytt arenaområde i Ytterby pågår. Arenaområde kommer att innehålla isyta för 
hockey, konståkning, bandy med mera, flera idrottshallar samt ett nytt badhus. Ny idrottshall i 
Kärna börjar byggas under året och kommer att tas i bruk vid skolstart HT 2022. Framtagande 
av upphandlingsunderlag pågår för ny idrottshall i Diseröd. 

Kommunen har påbörjat upprustning av Fontinområdets 2,5km-slinga och skapat nya 
markeringar runt alla slingor för att det ska vara enkelt att orientera sig i området. Underhåll 
av fontinbacken för att underlätta motionsträning pågår. Den används flitigt av 
idrottsföreningar för motionsträning. 

Generellt har många barn- och ungdomar deltagit i ett varierat idrottsliv, trots en pågående 
pandemi och vi har efter förutsättningarna ett bra resultat gällande antalet aktiviteter 
redovisade inom det lokala aktivitetsstödet. Antalet aktiviteter redovisade inom det lokala 
aktivitetsstödet är 12 075 och målvärdet är 13 800. 
Gällande antalet aktiva individer kan systemet inte utläsa unika deltagare utan bara antalet 
utförda aktiviteter, därför är siffran missvisande och/eller konstant. 

Analys 

Det nya bidrags- och bokningssystemet kommer att underlätta bokning och öka tillgänglighet 
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för föreningar. Det blir enklare för förvaltningen att föra statistik och hantera bidrag. En 
översyn av indikatorer och volymtal för uppföljning av verksamheten behövs när vi får 
ändrade möjligheter att föra statistik. 

Flera nya hallytor ligger i planeringen och kommer att färdigställas de närmaste åren. Ett nytt 
arenaområde och idrottshall skapar mer hallyta och möjlighet för unga att mötas. 
Arenaområdet kommer att kunna användas för olika typer av evenemang, såväl idrott och 
kultur. 

Pandemin har inneburit mer utomhusaktivitet och hög belastning av motionsanläggningar 
utomhus. Underhåll av Fontin utförs under året. 

Skarpe Nord har inneburit möjlighet till träning för hockeylag och konståkning som inte 
kunnat genomföra träningar inomhus. Många föreningar som har haft utomhusaktiviteter har 
behållit medlemmar eller utökat sin verksamhet under pandemin. Många föreningar och 
privata träningsaktörer använder grönytor som alternativ till inomhusträning. I den fortsatta 
samhällsplaneringen är det viktigt att planera ytor som kan användas för träning och 
utomhusaktiviteter. 

Så här går vi vidare 

Planering av nytt arena område vid Yttern pågår. Kungälvs kommun tar över drift av Kärna 
idrottshall under 2022. Behov av underhållsplan för motionsområden. Vi fortsätter att planera 
lokala idrottshallar. Vi fortsätter att planera mångfunktionella grönytor i detaljplaner. 

  

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Antal aktiviteter 
redovisade inom 
LOK-stödet (Lokalt 
aktivitetsstöd) 

12 075 13 800  

 

Antal aktiva 
individer 7-20 år. 

8 070 8 063  

 

 

Aktivitet Status 

Upphandla och implementera digitalt stöd för bokning och bidrag.  Avslutad 
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6.3 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende 
för kommunen 

6.3.1 Förbättrat näringslivsklimat 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

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. 

 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall  

Totalvärdet för Insiktsmätningen når målvärdet, både utfall och målvärde är 72. Resultatet för 
Svenskt Näringslivs ranking rapporteras i tertial 3. 

Upplåtelse av allmän platsmark: Kungälvs kommuns resultat ligger över snittet i jämförelse 
med andra kommuner, såväl i jämförelse med alla kommuner som i jämförelse med 
kommuner i samma storlek, pendlingskommuner och kommuner i västra Götaland. Något 
längre handläggningstid på grund av sjukdom bland handläggningspersonalen. Målet är att 
ärenden ska handläggas inom tre veckor om ärendet är komplett vid ansökan vilket uppnås i 
de allra flesta fall. Färre evenemang arrangeras p.g.a. coronapandemin och ger färre 
handläggningsärenden totalt. 

Miljö och hälsa, myndighetsområde miljö: Resultatet ökar från 58 till 63. Efter utvärdering av 
förra årets resultat har miljöenheten under 2020 arbetat mycket med den information som ges 
vid tillsynsbesök och även gett tydligare information om hur man överklagar. Vi kan notera 
att företagarna nu är mer nöjda med hur vi informerar om möjligheten att överklaga beslut. 
Andra förbättringsområden har varit att uppdatera hemsidan, info-broschyrer och 
beslutsmallar, att motivera beslut tydligare, att vid behov genomföra utbildningar i bättre 
bemötande och kommunikation. Vi arbetar för att säkerställa att företagarna förstår den 
information som ges vid tillsyn och prövning. 

Miljö och hälsa, myndighetsområde Livsmedel: Resultatet ökar från 76 till 78. Åtgärderna är i 
stort sett desamma som för myndighetsområde miljö. Livsmedelsföretagarna har drabbats hårt 
under det gångna året och livsmedelsinspektörerna har arbetat hårt med att hitta möjligheter 
till att anpassa kontrollen efter de omständigheter som råder. Livsmedelsinspektörerna jobbar 
ständigt med att försöka ha en öppen dialog med Kungälvs företagare och har under den tid 
som varit försökt stötta dem framför allt med tanke på de nya reglerna om trängsel på 
serveringsställen. 

Bygglov: Resultatet för bygglov är 74 vilket är en minskning jämfört med föregående år men 
fortfarande högst inom Business Region Göteborg/Göteborgsregionen. Det minskade 
resultatet bedöms bero främst på minskad möjlighet att träffa företagare pga restriktioner 
under året. Högst delresultat i undersökningen ges Bemötande, med ett index på 80. 

BORF: Resultatet för BORF är 86 jämfört med 77 föregående år. 

Tillsyn för serveringstillstånd utförs av Göteborgs stad och resultatet är 69. 
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Analys 

De åtgärder och utvecklingsarbete som gjorts har gett resultat och Kungälvs kommun 
fortsätter att förbättra sitt resultat. Trots Corona har Kungälv förbättrat sitt resultat genom 
förbättrad kommunikation, tätare dialog och anpassning till den rådande situationen. 

När det gäller platsmarkupplåtelse så har vi jobbat mer med direkt återkoppling vid första 
kontakt för att sökanden ska känna sig trygga att ärendet är mottaget och att eventuella 
kompletteringar kommer in snabbare. Det blir snabbare handläggning. 

Så här går vi vidare 

Arbete med digitalisering har påbörjats. Nytt ärendesystem för Bygglovsverksamheten är 
upphandlat och implementationsarbete pågår till lansering våren 2022. Bygglovsenheten 
lägger mycket arbete på implementering. Miljöenheten planerar att starta samarbete med 
näringslivet via näringslivsstrategen eller motsvarande. Syftet är att klargöra roller, önskemål 
och behov från båda håll. Digitala utskick från miljöenheten har införts under året och 
möjligheten finns nu att använda digitala utskick i alla verksamheter i kommunen. 
Utvärdering görs under 2022 för att se över förbättringspotential. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Allmän platsmark -
 Index i 
servicemätningen 
Insikt 

78 80  

 

Miljö och hälsa -
 Index i 
servicemätningen 
insikt, 
Myndighetsområde 
miljö 

63 62  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Bygglov – Index i 
servicemätningen 
insikt (Företag) 

74 70  

 

Miljö och hälsa  - 
Index i 
servicemätningen 
Insikt, 
Myndighetsområde 
Livsmedel 

78 77  

 

Löpande Insikt -
 Allmän plats 
(Markupplåtelse)  F
öretag 

76% 70%  

 

Insikt, förbättra 
Kungälvs kommuns 
index 

72 72  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Serverings-tillstånd 
- Index i service-
undersökning, 
Insikt, Myndighets-
område serverings-
tillstånd 

79% 70%  

 

 

Aktivitet Status 

Digitalisera bygglovsprocessen 
 

Pågående 

Digitalisera detaljplaneprocessen  Avslutad 

Utveckla och implementera en ny primärkarta 
 

Pågående 

Utveckla och implementera diverse webb/e-tjänster 
 

Pågående 

6.3.2 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

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

 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Övergripande kommentar 

I arbetet med förkortade handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet, är lagstadgade krav 
på tidsfrister en utgångspunkt. I Plan- och bygglagen (PBL) finns på bygglovssidan 
bestämmelser om tidsfrist för handläggning av ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan. 
Dessa tidsfrister är också knutna till nämndens möjligheter att ta ut avgift enligt taxan. 

Inom planeringsområdet anger PBL en tidsfrist för planbesked på fyra månader men denna är 
inte knuten till avgiftsuttag och kan justeras i kommunikation med den som lämnat in 
ansökan. Planenheten mäter även handläggningstider gällande detaljplanearbetet, även om det 
inte finns någon lagstadgad tidsfrist. 

För anmälningsärenden inom miljö- och hälsoskydd finns en bestämmelse om att 
verksamheten får påbörjas sex veckor efter anmälan, oavsett om myndigheten fattat något 
beslut eller inte. I övrigt gäller ingen specificerad tidsfrist utan endast förvaltningslagens krav 
på enkel, snabb och kostnadseffektiv handläggning. Om sökande inte skickar in begärda 
kompletteringar kan ärenden därför ta längre tid. 

Rättssäkerheten i handläggningen säkerställs genom tillämpning av gällande lagstiftning 
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genom att vi håller oss ajour med gällande lagstiftning, förändring i lagstiftning, rättsfall och 
förarbeten samt genom kompetensutveckling och tillgång till rättsdatabaser. Samsyn internt 
och externt är viktigt för likartad rättstillämpning och likabehandling. 

För att mäta beslutens kvalitet använder sektorn indikatorer som anger hur besluten står sig 
när de prövas i överprövande instanser. 

Kommentar till utfall 

Bygglov: 

Bygglovsenheten har under året fått ett ökat inflöde av ärenden i förhållande till genomsnitt 
tidigare år. Ökningen är generell, ca 30-40 % i stora delar av landet och beror på effekterna av 
Corona. 

Handläggningstider är dock korta. Målet är att behålla korta handläggningstider då detta 
direkt speglas på kundnöjdheter. Bygglovsenheten har infört vissa prioriteringar när det gäller 
tillgängligheten och ärendehanteringen. En begränsad del av arbetet har utförts utanför 
ordinarie arbetstider p.g.a belastningen. Rättssäkerheten i besluten är hög vilket visar sig bl a 
genom att besluten i hög grad står sig vid överprövning. 

Planenheten: 

Under året har fem planer antagits men en blivit upphävd. Den upphävda detaljplanen gäller 
väg 168 och arbete med omtag pågår. Handläggningstid beror på planernas komplexitet och 
storlek. Flera av planerna som antagits under året har varit mindre vilket förklarar att 
handläggningstiden är kortare än uppsatt målvärde. 

Detaljplanering tenderar att ta allt längre tid och det förklaras med att många detaljplaner är 
komplexa på grund av läge och omfattning. Det är allt fler frågor som ska hanteras i 
detaljplaner, i många fall till följd av ny lagstiftning. 

Miljöenheten: 

Som ett nytt mål har miljöenheten angett att antalet dagar från tillsynsbesök till dess 
tillsynsrapport/kontrollrapport skickas inte ska överstiga 14 stycken i 90 % av dessa ärenden. 
Uppföljningen görs varje tertial. T2 såg mycket bra ut för miljöskydd, hälsoskydd och 
livsmedel och samtliga stickprovskontrollerade rapporter uppfyllde målet att skickas ut inom 
14 dagar. För avloppsgruppen skedde en modifiering på grund av gruppens effektiva 
arbetssätt där de ofta är ute på tillsyn i sjok vår och höst. Av den anledningen kommer 
stickprov att ske 2 gånger om året och de har även 4 veckor på sig att få ut tillsynsrapporterna 
efter besök. Under T3 såg det mycket bra ut för livsmedel och avlopp som uppfyllde målet 
fullt ut i samtliga kontroller. Inom hälsoskydd klarades målsättningen  i 7 av 9 (78 %) 
kontrollerade ärenden och inom miljöskydd i 6 av 9 (67 %) kontrollerade ärenden. Totalt 
under samtliga perioder uppnåddes 85 % av målsättningen om samtliga grupper på 
miljöenheten slås samman (28/33). Vissa grupper klarade dock 100 % se ovan. En del 
händelser under 2021 har dock påverkat några grupper mer än andra vilket också måste tas 
hänsyn till. 

Miljöenheten har fått domar i 13 stycken prövade överklagningar under tertial 2. Av dessa 
fick vi rätt i samtliga utom en, d v s 92 %. Under tertial 3 fick vi 91 % rätt (22 rätt och 2 fel). 
Miljöenheten är nöjd med utfallet i överklagandena och jobbar på liksom tidigare inom 
området. 

Skolskjuts och färdtjänst: 

Skolskjutsärendena har ökat mellan 2020 och 2021 p g a att vi tagit över ansvaret för 
gymnasieskolskjutsarna från Bildning och lärande samt att antalet elever har ökat. Ett nytt IT-
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stöd sedan 2020 har ökat rättssäkerheten i beslutsprocessen. 

Antalet färdtjänstresor och ansökningar om nya färdtjänstbevis har minskat till följd av 
pandemin. Brukarna av färdtjänst tillhör till stor riskgrupper för covid-19. Arbetsbördan under 
pandemin har förskjutits från det minskade antalet ärenden och ansökningar till att besvara 
fler frågor och arbete med att koda om tillstånd, informera om ändrade rutiner mm. Alla 
färdtjänstärenden handläggs inom loppet av de 4 veckor som verksamheten har som 
målsättning. 

Så här går vi vidare 

Arbete med handläggningstider pågår kontinuerligt och innebär att arbeta med 
resursdimensionering och resursstyrningen, kompetensutveckling, personalomsättning m.m. 
Det handlar också om fungerande verktyg och kunskapsöverföring. Planenheten har en 
kartlagd process och väl utvecklade mallar och rutinbeskrivningar och kommer att fortsätta 
följa upp handläggningstiden och utvärdera varje detaljplan för att kartlägga vad som kan 
effektiviseras. En digitaliseringsprocess har påbörjats med förarbete inför upphandling av IT-
system. Från 2022 är det lagkrav att alla påbörjade detaljplaner som startas 2022 ska vara 
digitala vid antagande. Fortsatt arbete med att digitalisera gamla detaljplaner pågår. 

Bygglovsenheten har inlett ett arbete med digitalisering av processerna och syftet är att i 
framtiden kunna erbjuda en process som är ännu mer effektiv och tydlig för medborgare och 
företag. Implementering av det nya systemet har påbörjats. 

Miljöenheten fortsätter arbetet med att ta fram rutinbeskrivningar och mallar som förenklar 
handläggningen och gör den mer likvärdig. Blanketter ses över fortlöpande för att medborgare 
och företag snabbt ska komma in med rätt handlingar i sitt ärende. Miljöenheten har påbörjat 
en digitaliseringsprocess. Målsättningen (14 dagar från besök till rapport) har följts upp 
genom att statistik tagits ut 3 gånger under året. Tid från tillsynsbesök till tillsynsrapport har 
mätts. Det har skett genom slumpvis urval av 12 tillsynsrapporter. Fördelning: 3 livsmedel, 3 
hälsoskydd, 3 miljöskydd och 3 avlopp. 

Planenheten arbetar med att tydliggöra planprocessens alla steg med rutiner och mallar för att 
förenkla och förtydliga planprocessen. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Handläggningstid 
för bygglovsärende 
(veckor) 

5 9  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Andel överklagade 
bygglovsbeslut som 
står sig i 
överprövande 
insatser 

90% 80%  

 

Andel överklagade 
miljöbeslut som står 
sig i överprövande 
insatser 

91% 80%  

 

Antal 
skolskjutsärenden 

3 227 3 000  

 

Antal 
färdtjänstärenden 

572 640  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Handläggningstid 
för antagna 
detaljplaner under 
perioden  (månader
, median) 

14 25  

 

 

Aktivitet Status 

Digitalisera bygglovsprocessen 
 

Pågående 

Digitalisera detaljplaneprocessen  Avslutad 

Utveckla och implementera en ny primärkarta 
 

Pågående 

Utveckla och implementera diverse webb/e-tjänster 
 

Pågående 

6.4 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i 
hela kommunen 

6.4.1 Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, 
verksamhetsmark och handel 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar till utfall 

Bygglovsenheten: 

Bygglovsenheten har fått ett ökat inflöde om ca 30-40% av ärenden i förhållande till normalt 
år. Ökningen är generell och har skett i både Kungälv ,men även i stora delar av landet och 
beror på effekterna av Corona. Bygglovsenhetens produktion ligger långt över målvärdena för 
året. Detta beror dels på den största mängden inkommande ansökningsärenden. 

Planenheten: 

Enheten arbetar med flera större detaljplaner som omfattar såväl bostäder, handel och 
verksamheter/industri. 

Antalet antagna detaljplaner uppgår till fem stycken men en av dessa upphävts (detaljplanen 
för väg 168 i Tjuvkil) Fyra övriga detaljplaner har vunnit lagakraft. I lagakraftvunna 
detaljplaner finns endast 2 bostäder vilket gäller en ändring av plan på Klåverön. 

Trots att endast två bostäder i detaljplaner med bostäder har vunnit laga kraft under året finns 
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en beredskap i och med ett stort antal pågående detaljplaner som omfattar cirka 4 200 
bostäder. När det gäller verksamhetsmark pågår detaljplanering som omfattar cirka 20 hektar. 
När det gäller handel så omfattar pågående detaljplaner för handel cirka 30 000 BTA (ej 
medräknat handel i bottenplan). När det gäller kommunal service pågår en detaljplan 
avseende ny skola i Kode. Förstudie för nya förskolor i Kungälv har färdigställts och det 
påbörjas en förstudie för Ytterby under 2022. I detaljplanen för Ytterby-Tunge och 
planprogrammet Dammbergen planeras för förskolor. I planprogrammet för Dammeberget 
planeras även för LSS-boende. Fördjupade översiktsplanen för Ytterby har godkänts och 
arbete med ny fördjupad översiktsplan för Kode pågår. 

Kart- och markenheten: 

Förvaltningen och Bohusläns kommunala exploaterings AB (Bokab) har sedan 2012 på 
begäran av bolaget och genom beslut i kommunstyrelsen arbetat med ett avtal om markbyten 
där fastigheter byter ägare mellan kommunen och Bokab. De flesta har genomförts 
lantmäteriet har nekat en fastighetsreglering. Arbete med att hitta ett alternativ pågår. 

Syftet med markbytena är att få tillgång till mark som respektive part kan utveckla med hjälp 
av detaljplaner för största nytta för Kungälv och dess invånare samt företagare. Alla 
markområden har av kommunen bedömts som lämpliga att erhålla/avyttra då de bidrar till att 
respektive part kan utveckla markområdena på ett mer effektivt sätt då markägandet blir mer 
enhetligt. För de flesta markområden är en ny detaljplan antingen påbörjad eller planeras 
påbörjas. Det ger bland annat kommunen rådighet över marken vid Yttern, dels för 
arenaprojektet, dels för befintliga idrottsanläggningar och närströvområde med motionsspår. 
Bokab får bland annat mark vid Åseberget och Dammbergen, vilket är viktigt för deras 
projekt där. 

Så här går vi vidare 

Att ha något mått av planlagd mark i beredskap och en stadigt pågående planering samt 
fortsatt uppföljning av detta är en del av att möjliggöra samordning mellan infrastruktur och 
byggnation. Då efterfrågan styrs av många aktörer och varierar med omgivande faktorer i 
samhället är det viktigt att komplettera planberedskapen med fokus på och uppföljning av 
processorienterade förutsättningar, s.k. planeringsberedskap. Syftet är att på ett flexibelt och 
effektivt sätt möta medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens 
efterfrågan och behov, när och där de uppstår. Sektorns arbete med det bredare synsättet 
planeringsberedskap fokuserar på förhållanden som enligt Boverket kan indelas enligt nedan: 

 Strategisk beredskap: Bl.a. ÖP, FÖPar, program, Riktlinjer bostadsförsörjning 
 Markberedskap: Bl.a. analys av behov, strategiska markinköp m.m. 
 Resurs- och organisationsberedskap: Bl. a. tillgängliga resurser, handläggningstider, 

genomförbarhet 

Sektorn följer upp handläggningstider för framtagande av detaljplaner och ska framåt arbeta 
mer systematiskt med att identifiera förbättringsområden och åtgärder som kan förkorta dessa 
utan att påverka kvalitet och rättssäkerhet negativt, i enlighet med det målet. Indikator för 
mediantid för detaljplaner redovisas under målet Kortare handläggningstid för medborgare 
och företag. Vidare pågår löpande arbete med att förbättra resurssamordningen mellan 
Planenheten och Portfölj Tillväxt, i enlighet med målet Intelligent samordning. 

När det gäller mark för verksamheter behöver kommunen initiera arbete med att planera för 
ny verksamhetsmark. En lokaliseringsstudie för verksamhetsmark för kommunen ska 
upprättas under 2022. Detta kan inte avvakta en ny översiktsplan. Planenheten och Kart och 
Mark har personellt förstärkts med anledning av att antalet ökade projekt. 
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Antalet bostäder i 
beviljade bygglov 

753 300  

 

Antalet bostäder 
som fått slutbesked 
(Antal färdigställda 
lägenheter) 

590 300  

 

Antal bostäder i 
lagakraftvunna 
detaljplaner 

2 300  

 

Antal bygglov 
utomplans 

89 50  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Antal hektar 
verksamhetsmark i 
pågående 
detaljplaner 

20,7  

 

Antal kvadratmeter 
BTA 
(bruttototalarea) 
handel i pågående 
detaljplaner 

30 150  

 

Antal nya 
detaljplaner för 
kärnverksamheter 

4  

 

 

Aktivitet Status 

Samordning med Bokab kring mark för näringslivet 
 

Pågående 

Utveckla metod för att mäta planeringsberedskap 
 

Pågående 
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6.4.2 Intelligent samordning 

Målet kommer från 

Sektor 

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. 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar av utfall 

Vi ser inga tecken på förseningar just nu vilket leder till att kommunen troligtvis kommer att 
få försäljningsintäkter i den takt vi prognostiserat. Råvarupriserna har ökat vilket kan bli 
märkbart i framtiden. 

Senaste uppföljning av projekten gjordes december. Portfölj tillväxt löper i det stora hela på i 
den takt vi har beräknat. 

Investeringsutfall 

Utfall Skatt 70 Mkr 

Utfall VA 97 Mkr 

Utfall Exploatering (Kassaflöde) -158 Mkr 

Utfall Medfinansiering 8 Mkr 

Analys 

Portföljarbetet möjliggör samordning inom sektorn och undviker stuprörstänk. 
Beslutsförslagen blir rätt underbyggda då alla kompetenser är delaktiga i arbetet inför politiskt 
beslutsfattande. 

Planeringen i portföljen säkerställer att vi har personal, ekonomi och planlagd mark i rätt 
omfattning vid rätt tidpunkt. 

I portföljarbetet analyserar vi hela tiden effekten av utvecklingsprojekt för att förutse framtida 
behov. Vid bostadsbyggande måste även analyser av bland annat VA-försörjning, 
förskolebehov eller skolbehov göras i ett tidigt skede. En bred samhällsanalys görs årligen för 
att se över såväl ej tidigare tillgodosedda behov som nya behov. Utifrån detta görs en 
projektplanering och investeringsplanering utifrån givna politiska prioriteringar. Nu när vi har 
en tillfälligt högre tillväxttakt än vad målet anger är det av ännu större vikt att vi analyserar 
och säkerställer behovet av kommunal service och kommunala verksamhetslokaler samt 
effekterna/konsekvenserna av en stark tillväxt i centrala Kungälv så som luftkvalitet, trafik, 
parkering, dagvattenhantering m.m. 

Så här går vi vidare 

Vi har varit inne i en högkonjunktur under en längre tid och vi känner en osäkerhet kring 
utvecklingen framöver. Därav är det viktigt med en tätare dialog med exploatörer för att 
säkerställa våra prognoser kring bostadsleverans och intäkter vid försäljning av kommunal 
mark. 

Eftersom vi saknar fördjupad översiktsplan för Kungälvs stadskärna kommer vi att se över 
genomförbarheten i projekten och säkerställa att vi synkar projekten med den strategiska 
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planeringen för trafik, parkering, dagvatten och andra funktioner som kräver ett helhetsgrepp. 

Aktivitet Status 

Genomför investerings- och driftprogrammet. 
 

Pågående 

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

 
Pågående 

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

6.5.1 Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

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. 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Kommentar av utfall  

De fossila utsläppen från uppvärmning, transporter och arbetsfordon i kommunen fortsätter att 
minska. Transporterna står för 85% av utsläppen från de nämnda kategorierna. Indikatorn 
redovisas från statliga myndigheter med två års eftersläpning och de senaste två åren har 
försäljningen av laddbara bilar ökar i stor utsträckning vilket förhoppningsvis ger effekt på 
utsläppen från transportsektorn. Andelen lokal förnybar elproduktion i förhållande till total 
elkonsumtion ökar efter föregående års nedgång. Vind och solel producerar knappt 6 000 
MWh var för sig och kraftvärmeverket ca 1 500 MWh. 

Energianvändningen ökar något jämfört med året innan. Den långsiktiga trenden är dock 
nedåtgående. Året innan var energianvändningen avsevärt lägre på grund av varmare väder 
och mindre användning av lokaler pga corona. Under 2021 har verksamheterna var igång mer 
och vintermånaderna har varit kallare vilket har gett en uppgång. 

Antal cyklister minskar jämfört med tidigare år. Möjliga förklaringar är kallare väder under 
2021 och tidvisa lättnader av restriktioner med anledning av coronapandemin. Utbyggnaden 
av GC-banor på landsbygden fortsätter och två delsträckor återstår mellan Kungälv och 
Marstrand. 

Utfall andel inköpta ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten för helår 2021 är 29% mot 
uppsatt målvärde 30%. Andelen ekologiska inköpta livsmedel har ökat något utifrån 
föregående års utfall på 28%. Pandemin gör att tillgång på ekologiska varor tidvis är bristande 
utifrån upphandlade varugrupper och kan ersättas med icke ekologiska varor. 

Utfall andel Co2e per kg inköpta livsmedel inom måltidsverksamheten är 1,66 för 2021 vilket 
är strax över Kungälvs målvärde på 1,6. Utfallet är dock bättre än VGR:s mål på 1,7 som 
förmedlas inom klimatlöftena i Klimat 2030. 
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VA-utbyggnaden är en viktig åtgärd för minskade utsläpp i hav och vattendrag. Vi prioriterar 
utbyggnad av överföringsledningar till områden där Länsstyrelsen har gett kommunen 
förelägganden. Flera arbeten med överföringsledningar har kommit igång under året och 
övergått från planeringsstadiet till genomförande. En första etapp i Aröd är färdigställd och 
inkoppling av fastigheter sker successivt framöver. I de delar av kommunen som inte har 
kommunal avloppshantering är tillsyn av enskilda avlopp viktig. Alla enskilda avlopp har en 
begränsad livslängd och tillsyn och åtgärder är viktigt för att minska utsläpp av kväve, fosfor, 
bakterier och virus. 

Fritidsverksamheten arbetar med minskade utsläpp av granulat från konstgräs. Två av 
konstgräsplanerna har under året fått sarger för att minimera spridning av granulat. 
Granulatfällor har satts in på Kongevi i samband med att vi bytt ut konstgräs till ett mer 
miljövänligt alternativ då allting är återvinningsbart. Skyltar med tydliga instruktioner för spel 
på konstgräsplaner har satts upp vid fotbollsplaner och omklädningsrum för att minska 
spridning av granulat. Sanering har gjorts där större spridning av granulat har skett. Byte till 
LED-belysning har gjorts vid 3 av fotbollsplanerna i kommunen för att minska 
energianvändningen. 

Åtgärder för att minska energi- och resursanvändningen i våra fastigheter pågår kontinuerligt 
genom byte av belysning, snålspolande vattenkranar mm. 

Under 2021 har arbetet med den nya avfallsplanen påbörjats. Planen gäller till 2030 och 
innehåller sex målområden med tillhörande mål och åtgärder. Renhållningsenheten ansvarar 
för planens genomförande men arbetet kräver engagemang från hela förvaltningen. 

Analys 

Den övergripande samhällsplaneringen är avgörande för att minska utsläpp av koldioxid i 
luften. Transportsektorn med person- och godstransporter står för 80% av utsläppen. Vi 
planerar för bostäder i kollektivtrafiknära lägen eller planerar bostäder för att utöka 
kollektivtrafikstråk för att skapa förutsättningar för ett ökat kollektivt resande. Elektrifiering 
av transportsektorn är under stark utveckling och kommunens roll är både att utveckla den 
egna infrastrukturen och skapa förutsättningar för näringslivet att bidra till omställningen. 

Måltidsverksamheten följer uppsatta målvärden för andel ekologiska livsmedel och 
koldiooxidutsläpp. Arbete med att minska klimatpåverkan sker i arbetsgrupper med 
köksledare och menygrupp. Genom aktiva val av produkter som ger ett lägre klimatavtryck 
påverkar vi koldioxidutsläppen. Ett exempel är att servera havreris och matvete istället för 
vanligt ris. Ett IT-stöd har implementerats för att beräkna måltidernas klimatpåverkan. 
Andelen ekologiska livsmedel styrs till viss del av tillgång. Prioritering görs också att köpa 
svenska produkter framför utländska. 

Genom VA-utbyggnaden i västra delarna i Kungälv säkerställer vi modern avloppshantering 
och bidrar till minskade utsläpp i vattendrag samt säkrar tillgång till vatten idag och i 
framtiden. 

Så här går vi vidare 

Framöver kommer förvaltningen lägga fokus på laddinfrastruktur och elektrifiering av 
fordonsflottan och marstrandsfärjan efter aktuell lagstiftning och behov. Under 2022-2023 
kommer att resterande konstgräsplaner få sarger, där det är möjligt. 

Måltidsverksamheten kommer framöver se över flera andra mål och få en samlad bild över 
hur vi jobbar framöver. Mål och styrning kommer från flera olika håll. 

Kungälvs kommun har för 2022 antagit 15 klimatlöften i regionens satsning Klimat2030. Det 
innebär att flera olika delar av förvaltningen arbetar vidare med utvecklingsåtgärder som 
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bidrar till minskad klimatpåverkan. 

  

  

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Fossila 
koldioxidutsläpp 
ton/invånare från 
lokaler samt fordon 

2 2,6  

 

Antal cyklister/dygn 
på våra 3 
mätpunkter 

740 765  

 

Antal resor med 
seniorkort 

 212 18
0 

 

 

Antal resor med 
Fria resor-kort 

 30 000  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Totalt antal resande 
med kollektivtrafik i 
Kungälvs kommun 

7 884 1
93 

8 253 8
02 

 

 

Lokal förnybar 
elproduktion i 
Kungälvs kommun 

3,2% 4,25%  

 

Energianvändning 
kommunförvaltning
en - fastighet 

39 418 40 900  

 

Energianvändning 
kommunförvaltning
en - resor och 
transporter 

  

 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Verksamhetsberättelse 2021 Samhälle och utveckling

 
 53(62) 
 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Andel ekologiska 
livsmedel i 
måltidsverksamhet
en (%) 

29% 30%  

 

Koldioxid-utsläpp 
av livsmedel i 
måltidsverksamhet
en 

1,66 1,6  

 

Antal hushåll där 
små enskilda 
avlopp (1-5 hushåll) 
åtgärdats efter 
tillsyn 

64 70  

 

 

Aktivitet Status 

Förberedelser för att mäta kostnadseffektivitet inom måltidsverksamheten. 
 

Pågående 

Förberedelser att mäta kostnadseffektivitet i lokalvårdsverksamheten. 
 

Pågående 

 

  



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Verksamhetsberättelse 2021 Samhälle och utveckling

 
 54(62) 
 

6.5.2 Ökad kollektiv jobbpendling 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

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. 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Kommentar av utfall  

Nyttjandegraden på pendelparkeringarna har minskat under sista kvartalet. Det kan möjligen 
förklaras av att smittspridningen av covid-19 ökade i slutet av december då mätningarna 
genomfördes och yrkesarbetande uppmanades att undvika kollektivtrafik och arbeta hemifrån 
när det var möjligt. Antal körda mil med bil per invånare har minskat under två år. Siffran 
redovisas med års eftersläpning vilket innebär att resultatet för 2021 avser första pandemiåret 
2020 då vi ser en tydlig minskning av bilkörandet. 

På del av pendelparkering Ytterby, som ägs av Ikano Bostad, planeras byggnation vilket 
minskar tillgång till pendelparkering. Arbete pågår för att ersätta nya platser för 
pendelparkering. Parkeringssituationen i Diseröd ses över i samband med skolbyggnation. 

Statlig medfinansiering är beviljad för byggnation av 10 pendelparkeringsplatser i Kareby för 
genomförande under 2022. Alla serviceorter har därmed pendelparkering och det finns 
förutsättningar för kollektiv jobbpendling från landsbygden. 

Ökad samordning i den anropsstyrda trafiken. Under 2021 har resor från daglig verksamhet 
samordnats med skolskjutsen för att effektivisera organisatoriskt samt minska kostnader och 
utsläpp. 

Skollinjetrafiken är öppen för allmänheten vilket ökar förutsättningarna för jobbpendling på 
landsbygden. 

Analys 

Vid planering av bostäder är tillgången till kollektivtrafik av hög prioritet. Vi planerar för 
bostäder i kollektivtrafiknära lägen eller planerar bostäder för att utöka och utveckla 
kollektivtrafikstråk. Detta skapar förutsättningar för ett ökat kollektivt resande. Under året ser 
vi dock en ökning av antalet givna bygglov utanför detaljplanelagt område, vilket påverkar 
målet negativt då tillgången till en ändamålsenlig kollektivtrafik är betydligt lägre utomplans. 
Minskningen av bilåkandet är förmodligen till största del en effekt av pandemin. Satsningar 
på bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen ger förhoppningsvis också en långsiktig effekt 
av minskat bilkörande. 

Plan för hållbart resande som är i framtagande kommer att ge oss bättre strategier och vara 
vägledande i samhällsplaneringen och i beslutsprocessen. Ett första utkast är framställt och är 
nu på remiss i förvaltningen. 

Under pandemin har jobbpendlingen minskat till fördel för distansarbete. Prognosen är 
minskat kollektivt resande flera år framåt. Vi ser ett ökat antal motorburna ungdomar till 
skolorna. 

Pendelparkering i centrumnära områden på attraktiv mark (Kungälv, Ytterby) kan i framtiden 
komma att bli avgiftsbelagda och samutnyttjas med andra behov vilket är i linje med 
strategierna i Plan för effektiv och smart parkering (2019). I planen anges att Kungälvs 
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kommun i tätorterna ska verka för att öka andelen samnyttjande bilplatser och därigenom 
minska antalet markparkeringar. För att kunna förtäta områdena inom centralorten med 
tillgång till god och attraktiv kollektivtrafik behöver parkeringsutrymmet användas mer 
effektivt än idag. 

Målvärde för beläggning på parkering är 80%, vilket innebär att parkeringen används och att 
det samtidigt finns en god tillgänglighet. En högre beläggning gör att den upplevs som 
fullbelagd vilket skapar en oro för framtida parkeringsmöjligheter. För en jobbpendlare 
behövs en trygghet i att det finns tillgängliga platser varje dag. 

Så här går vi vidare 

Fortsatt arbete med Plan för hållbart resande. En översyn av strukturen i Ytterby i ett större 
perspektiv pågår, där behovet av pendelparkeringar är en viktig pusselbit. Pandemin är en 
osäkerhetsfaktor. Det finns behov av att göra resvaneundersökningar för att förstå vilka behov 
som finns bland resenärer och veta vilka insatser som vi behöver göra. Resvaneundersökning 
är planerad till hösten 2022. 

Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Totalt antal resande 
med kollektivtrafik i 
Kungälvs kommun 

7 884 1
93 

8 253 8
02 

 

 

Antal körda mil per 
invånare med bil 

712 800  

 

Nyttjandegrad Kode 
pendelparkeringar 
(%) 

12,8% 50%  
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Indikator 
Utfall 
2021 

Målvär
de 

2021 

 
 

Nyttjandegrad 
Ytterby 
pendelparkering 
(%) 

40% 95%  

 

Nyttjandegrad 
Kärna 
pendelparkering 
(%) 

64% 70%  

 

Nyttjandegrad 
Diseröd 
pendelparkering 
(%) 

22% 20%  
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7 Ekonomi 

7.1 Hela sektorn (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 

Intäkter 573 184 556 255 16 929 

Personalkostnader -221 518 -222 685 1 167 

Övriga kostnader -590 014 -572 685 -17 329 

Summa kostnader -811 532 -795 370 -16 162 

Nettokostnad -238 348 -239 115 767 

7.2 VA-verksamheten (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 

Summa intäkter 129 467 124 569 4 898 

Personalkostnader -29 937 -29 664 -273 

Övriga kostnader -89 627 -90 805 1 178 

Summa kostnader -119 564 -120 469 905 

Nettokostnader 9 903 4 100 5 803 

VA avgifterna har genererat högre intäkt än beräknat vilket är den största orsaken till överskottet mot budget på 5,8 Mkr. Resultatet blev 
ca 9,9 Mkr plus underskottet från föregående på ca 1,5 Mkr år är inte avräknat resultatet. 

7.3 Avfallsverksamheten (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 

Summa intäkter 51 051 48 357 2 694 

Personalkostnader -4 711 -4 966 255 

Övriga kostnader -45 378 -45 028 -350 

Summa kostnader -50 089 -49 994 -95 

Nettokostnader 962 -1 637 2 599 

 
Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott på 962 tkr. Verksamheten gick in i 2021 
med en prognos om ett planerat underskott på 1 637 tkr. 
Verksamheten kan konstatera några avvikelser i förhållande till budget. Verksamheten har 
haft högre intäkter för återvinningsmaterial än budgeterat och det beror på stigande 
marknadsvärde. Intäkterna för insamling av kommunalt avfall är också högre vilket beror på 
att fler tecknat abonnemang på grund av ökad inflyttning till kommunen. Kostnader för 
behandling av grovavfall är något högre 2021 vilket beror på ökade kostnader för behandling 
av grovavfall. Mobil ÅVC har utförts i större utsträckning än planerat vilket gjort att 
kostnaderna för Mobil ÅVC är högre än budgeterat. 
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7.4 Miljö, avgiftsfinansierat (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 

Summa intäkter 3 952 3 489 463 

Personalkostnader -10 103 -10 572 469 

Övriga kostnader -981 -1 550 569 

Summa kostnader -11 084 -12 122 1 038 

Nettokostnader -7 132 -8 633 1 501 

7.5 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 

Sektorchef -55 129 -56 747 1 618 

Projektenheten -3 236 -5 159 1 923 

Verksamhetsområde Teknik -70 844 -75 418 4 574 

Verksamhetsområde Service 639 0 639 

Verksamhetsområde Planering -24 462 -31 696 7 234 

Verksamhetsområde Fastighet -85 316 -70 095 -15 221 

Nettokostnad -238 348 -239 115 767 

7.6 Kommentar till utfall 

Sektorchef 

Sektorn lämnar ett resultat för 2021 med ett överskott på 0,767 Mkr. Sektorns 
verksamhetsområden varierar stort i sina avvikelser mot budget. De största avvikelserna 
återfinns inom verksamhetsområde Planering & Myndighet som lämnar ett större överskott 
men även hos verksamhetsområde Lokaler & Anläggningar som lämnar ett större underskott. 

Sektorn har både positiv och negativ ekonomisk påverkan av Covid-19. Intäktsbortfall inom 
fritidsanläggningarna samt minskade kostnader för färdtjänstresor ger en neutral 
resultatpåverkan. Vi ser också en positiv påverkan på ekonomin av Covid-19 inom 
bygglovsansökningarna, skolmåltiderna samt i hamnen men de effekterna är svåra att göra en 
uppskattning av. 

Projektenheten 

Enheten lämnar en positiv avvikelse mot budget på 1,9 Mkr. Det beror på vakanser inom 
enheten. 

Teknik 

Verksamhetsområdet lämnar en positiv avvikelse från budget på 4,6 Mkr. 

Färdtjänsten har ett överskott på 2,8 Mkr på grund av ca 40% färre resor under året jämfört 
med ett normalår. Samt att parkeringen genererar ett överskott på 0,9 Mkr, vilket delvis kan 
förklaras av ökat semestrande på hemmaplan. 

Hamnverksamheten följer sin budget för helåret. Färjetrafiken och gästhamnen har haft högre 
intäkter än planerat under sommarmånaderna, men har även haft större kostnader än planerat. 

Service 

Sektor Service lämnar ett överskott på 0,6 Mkr som avser lokalvården, ytterligare överskott på 
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1,0 Mkr lämnas för måltiderna men redovisas av BoL. 

Resultatet för 2021 påverkas av att kostnaderna under det första halvåret har varit lägre på 
grund av distansundervisning för främst gymnasiet men även delvis för högstadiet. 
Distansundervisningen gjorde att i stort sett inga måltider serverades på gymnasiet, för 
högstadiet erbjöds eleverna att hämta lunchpaket i skolan men få elever nyttjade denna 
möjlighet. 

Planering & Myndighet 

Verksamhetsområdet lämnar ett överskott på 7,2 Mkr, det hänförs främst till ökningen av 
ärenden bygglov på 25% jämfört med 2019, som medför ett överskott på ca 3 Mkr. 

Miljöenhetens del av överskottet 1,7 Mkr beror på intäkter från uppföljning och inspektion 
enligt miljöbalken avseende avlopp. Det beror även på vakanser för personal (glapp mellan att 
fast personal har slutat tills dess att vikarie har tillsatts). 

Planenheten lämnar ett överskott på 1,3 Mkr varav 1 Mkr rör översiktsplaneringen. Under 
2021 gjordes utredningar till Fördjupad översiktsplanering Ytterby och Kode, det har även 
gjorts en övergripande radonriskkartering för hela kommunen. Övriga planerade utredningar 
har dragit ut på tiden och kostnaderna har därmed inte belastat 2021, därav överskottet. 
Utredningarna kommer att utföras under 2022. 

Kart & Mark, mark-och exploateringsverksamheten gör ett överskott om 1,1 Mkr. Överskottet 
grundar sig i större intäkter för arrenden 0,5 Mkr samt lägre personalkostnader på grund av 
vakanser. 

Lokaler & Anläggningar 

Verksamhetsområde Lokaler & Anläggningar har haft ekonomiska utmaningar under 2021 
med ett underskott på 15,2 Mkr, främst för enheterna Fritidsanläggningar och Fastighet. 

Fritidsanläggningar har ett stort intäktsbortfall på grund av stängda anläggningar till följd av 
Covid-19. Inkomstbortfallet uppskattas till cirka 3,1 Mkr för helåret. Verksamheten har även 
haft ökade kostnader till följd av bland annat åtgärder enligt krav från miljöförvaltningen på 
Skarpe Nord samt vildsvinsskador på Lunnevis gräsplan och dräneringsåtgärder på Ytterns 
konstgräs. Kostnaderna blir ca 1,0 Mkr högre än budgeterat. 

Fastighet har ett negativt resultat på 7,1 Mkr. Den stora utmaningen ligger i det 
felavhjälpande underhållet som fortsätter att ha en hög kostnadsnivå vilket ger ett underskott 
på 6,0 Mkr. Den negativa påverkan på resultatet beror både på underhållskostnader för 
inomhusmiljöärendena samt akuta åtgärder i samband med dessa men även övriga 
felavhjälpande åtgärder. 

Lokaler & anläggningar har också påverkats negativt med ca 2,9 Mkr på grund av 
hyresrabatter, ombyggnationer i hyrda lokaler samt ett inkassoärende. 

Konsultkostnader 

Konsultkostnaderna uppgår till 6,8 Mkr för 2021 jämfört med 3,5 Mkr föregående år. 
Ökningen beror till stor del på en ökning inom planering och myndighet avseende utredningar 
i planprojekten som vidarefakturerats plansökanden. Även utredningsprojekten i portföljen 
har en ökad aktivitet i år med ca 0,8 Mkr. Kostnaden för energideklarationer inom Fastighet 
har varit 0,4 Mkr högre under 2021 jämfört med 2020. 
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7.7 Åtgärder för budget i balans 

7.7.1 Åtgärder för budget i balans 

Aktivitet 
Statu
s Kommentar 

Mål 
2021 

Kostnad
s-

minskni
ng 

Årsprog
nos 

Diff Mål-
Prognos 

Effektiviseringar inom 
verksamhetsområde 
Teknik 

 Effektiviseringen är genomförd. Sänkta 
kostnader för sms-tjänster inom 
parkeringsverksamheten. 1 400 1 400 0 

Effektiviseringar inom 
verksamhetsområde 
Planering Myndighet 

 Effektiviseringar på 600 tkr är 
genomförda inom verksamhetsområde 
Planering och myndighet. 600 600 0 

Summa   2 000 2 000 0 
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8 Personal 

8.1 Personalsiffror sektorn 

Här redovisas antalet anställda på sektorn per 1/12 2021 och 1/12 2020 

8.1.1 Anställda 

  Utfall 1/12 2021 Utfall 1/12 2020 

Antal anställda 474 477 

Antal anställda, kvinnor 305 310 

Antal anställda, män 169 167 

Antal årsarbetare 468 465 

Antal årsarbetare, kvinnor 299 299 

Antal årsarbetare, män 169 165 

8.1.2 Arbetade timmar 

  
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Månadsavlönade (antal timmar) 744 748 714 401 

Mer/övertid (antal timmar) 6 183 6 926 

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar) 457 272 444 077 

Månadsavlönade, män (antal timmar) 287 476 270 324 

Timavlönade (antal timmar) 45 538 46 838 

Timavlönade, kvinnor (antal timmar) 29 215 29 210 

Timavlönade, män (antal timmar) 16 323 17 628 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%) 5,7% 6,1% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, 
kvinnor (%) 6% 6,1% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 
(%) 5,3% 6,1% 
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8.1.3 Sjukfrånvaro 

  
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 6,5 7,3 

Sjukfrånvaro (%) - Kvinnor 8,5 9 

Sjukfrånvaro (%) - Män 3,1 4,3 

Ålder <= 29 år (%) 2,9 5,7 

Ålder 30-49 år (%) 5,1 6,2 

Ålder >= 50 år (%) 8,6 8,6 

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 2,8 3,1 

Varav sjukfrånvaro mindre än 15 dagar (%) 2,9 3,4 

Varav sjukfrånvaro 15 dagar eller mer (%) 3,6 3,9 

Sjukfrånvaro 15-90 dagar (%) 1,1 1,1 

8.1.4 Sjuklönekostnad 

  
Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Sjuklönekostnad Kronor 3 584 955 3 856 460 

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 2 618 234 2 819 231 

Sjuklönekostnad kronor, män 966 721 1 037 229 

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 1 475 209 1 586 933 

Summa 5 060 164 5 443 393 

8.2 Kommentar till utfall 

Antal anställda är 3 personer färre än vid föregående års T3. Detta beror på vakanser som 
ännu inte är tillsatta. Antal årsarbetare har ökat med 3. Ökningen kan förklaras med att alla 
enheter inom Planering och myndighet ökat med en anställd vardera vilket beror på ett ökat 
tryck inom dessa verksamheter. Inom verksamheten Teknik har man ett utökat VA-område. 

Månadsavlönades arbetade timmar har ökat men övertid/mertid har minskat från föregående 
års mätning. Att mertid/övertid har minskat kan ses som positivt då det ger stabilitet i 
verksamheten samt att övertid är en dyr ersättningsform. Av all arbetad tid utförs 5,7 % av 
timavlönade, ett värde som minskat med 0,4 procentenheter sedan T3 2020. Bättre 
grundbemanning gör att sektorn nu tar in färre personer på timmar. 

Den totala sjukfrånvaron i sektorn har minskat med 0,8 procentenheter. Både kort- och 
långtidssjukfrånvaro har minskat för både män och kvinnor i alla åldrar, förutom för 
medarbetare över 50 år som är oförändrad. Lägre sjukfrånvaro förklarar den sänkta 
sjuklönekostnaden på 3 584 955 kr. 
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Kungälv är inne i ett positivt flöde. Det mesta man 

kan önska sig finns i dag i Kungälv och det avspeglar 

sig bland annat i lusten och intresset för att bosätta 

sig i Kungälv. Vårt strategiska läge några mil norr om 

Göteborg med närhet till hav och natur är i yppersta 

klass för vårt land. Ca 5 km väster om Marstrand 

ligger fyren Pater Noster som i dagarna blev fram– 

röstat som världens bästa hotellkoncept – med andra 

ord ytterligare en fin anledning att besöka vår region.

E6 löper som en pulsåder genom kommunen och ger 

förnämlig tillgänglighet till våra verksamhetsområden i 

Rollsbo, Solbräcke, Arntorp m.fl. Det nyetablerade Konga-

hälla Center med alla affärer och närheten till bostäder av 

olika karaktär ligger också på lagom avstånd från vårt största 

verksamhetsområde som utvecklats med sällanköpshandel, 

träningsinstitut, restauranger och som därför lockar företag till 

området och personal till jobben.

Bokab fortsätter målmedvetet att arbeta vidare för att kunna 

erbjuda verksamheter och privatpersoner nya områden att kunna 

utvecklas på med lokaler, villatomter och flerbostadshus.

Markanskaffning och markförädling är en grannlaga uppgift för 

Bokab och vi balanserar ständigt mellan efterfrågan, utveckling, 

miljö och allmänna intressen.

Med en ny av – och påfart till E6 är en utökning av Arntorps verk-

samhetsområde norrut till vägen mellan Kareby och Marstrands-

vägen det mest intressanta i vår portfölj f.n. och vi väntar på 

Trafikverkets beslut om var motet skall ligga. Både ur miljö – och 

närhet till bostäder vilket eliminerar pendlingsbehovet, är området 

högintressant och skulle kunna erbjuda mark med verksamheter 

för kanske 750 nya arbetstillfällen till kommunen.

Vi arbetar delvis med s.k. Byggherredrivna detaljplaner, vilket ger 

en väsentlig avlastning till kommunens stadsbyggnad, och vilka 

bekostas till fullo av byggherrarna. Ansvaret för att ta fram utred-

ningar och underlag för beslut av såväl kommun som länsstyrelse 

vilar i dessa fall på byggherren som måste skaffa ett förstklassigt 

material för beslut.

Som helägt kommunalt dotterbolag stannar ev överskott i 

kommunen och kommer medborgarna till del, ex. i form av 

bättre infrastruktur som VA, vägar och cykelbanor. Åseberget, 

strategiskt beläget mellan Kongahälla Center och Rollsbo med 

det planerade arenaområdet, är avsett att bli en helt ny stadsdel 

i Kungälv med upp till 2 000 bostäder. I vår optimism hoppas vi på 

att de första husen kan ta sin form där om ca 5-6 år.

Kommunens villatomtkö växer hela tiden och är nu uppe i 1 200 

familjer och det är stort tryck på att få fram mer mark och tomter 

för eget byggande. Bokab arbetar tillsammans med stadsbyggnad 

på flera intressanta områden för ändamålet.

Läs mer om Bokabs projekt på hemsidan www.bokab.nu. Bokab har 

fullt framtidsfokus och 2022 hoppas vi mycket av för kommunens 

och medborgarnas bästa.

Lars Pettersson, VD

VD HAR ORDET

Bokab – flitiga som bin!
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Annonsering i Kungälvs-Posten
Vi har fortsatt att låta tala om oss, våra kunder och 

olika projekt genom annonsering i Kungälvs-Posten.

Kungälvsmässan
Efter tre års uppehåll var det återigen dags för Kungälvsmässan i 

oktober 2021. Bokab var givetvis på plats med en monter och det 

tillsammans med ett 80-tal andra utställare. Största delen av 

utställarna var företag, men det fanns också ideella organisationer 

närvarande. Mässan var både efterlängtad och välbesökt.

Markköp för framtida behov 
Under 2021 har Bokab köpt in två fastigheter 

på Åseberget för framtida exploatering av 

verksamheter och bostäder i kommunen.

HÄNT UNDER 2021
Även 2021 blev ett år präglat av pandemin. Detta 

till trots så lyckades vi på Bokab få till stånd en 

hel del aktiviteter under året. Nedan följer ett

 axplock av stort och smått.

SAMVERKAN 

– för ännu mera

verksamhetsmark

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

I december 2020 satte Kanonaden första skopan i backen på 

Rollsbo Västerhöjd för Bokabs räkning. Drygt ett år senare ska 

120 000 kvm ny verksamhetsmark stå färdig att tas i bruk.

För tillfället pågår ett intensivt arbete 

på Rollsbo Västerhöjd för att färdig-

ställa ny verksamhetsmark för hugade 

spekulanter. Totalt pratar vi om drygt 

320 000 kvm, varav Bokab är ansvari-

ga för cirka en tredjedel. Satta att ge-

nomför entreprenaden är Kanonaden 

med huvudkontor i Nässjö och med 

verksamheter runt om i södra och väs-

tra Sverige och upp mot Stockholm och 

Uppsala i norr.

– Kanonaden vann upphandlingen 

med ett pris som vi klarade inom bud-

get, vilket gör att vi kan erbjuda dessa 

tomter till företag till rimliga priser, sä-

ger Lasse Pettersson på Bokab.

Uppdraget omfattar etablering av 

gator, gång- och cykelvägar, belysning, 

fiber, vatten och avlopp samt iordning-

ställande av grovt terrasserad och där-

med säljbar verksamhetsmark.

– Intresset för Rollsbo Västerhöjd 

från näringslivets sida – både i den egna 

och närliggande kommuner – är myck-

et stort och de 17 tomter vi pratar om i 

denna etapp är redan slutsålda, vilket i 

sig skapar nya arbetstillfällen i kommu-

nen, säger en glad Lars Pettersson, vd 

på Bokab.

Lars Pettersson, vd på Bokab ihop med Kanonadens representanter i form av 

Lars Pettersson, vd på Bokab ihop med Kanonadens representanter i form av 

Jonas Lundell, projektchef och Johan Arpenvik,  arbetschef Anläggning Mitt. 

Jonas Lundell, projektchef och Johan Arpenvik,  arbetschef Anläggning Mitt. SAMVERKAN 
– som gav havsnära 
boende i Rörtången

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

Philip Asker och Irma Adlersson hade precis förlorat budgivningen 

om en tomt i Säve sommaren 2020, när man fick ett tips om att 

det fanns tomter till försäljning på Åseby Österväg i Rörtången. 

Snabbt som ögat registrerade man sig i Kungälv kommuns tomtkö, 

som Bokab administrerar, och bara några veckor senare var de 

ägare till en tomt på drygt 1100 kvm. Så fort kan det gå vid god 

samverkan…

– Vi går mycket på magkänsla och im-

puls, och här var det inte mycket att tve-

ka om. Vi pratar ju ändå om ett havsnära 

område, säger Philip.

Så nu är byggnationen i full gång 

av deras nya hus, som är ett så kallat 

H-hus – en enplansvilla med två ”skepp” 

och en mittdel med liggande panel.  

Huset är på 160 kvm om sex rum och 

kök samt ett garage på 60 kvm.

– Det kommer att bli kanonfint och vi 

är jätteglada över att vi fick chansen 

att förvärva tomten av Bokab. 

De har varit mycket seriösa och jag gil-

lar upplägget med ett fast pris.

Varför Kungälv och Åseby Österväg?

– Egentligen en ren tillfällighet. Vi 

bor idag i Torslanda, men jag härstam-

mar från Stora Höga och Irma är från 

Tanumshede, så vi är väl bekanta med 

trakterna och gillar närheten till havet. 

Att det dessutom är pendlingsavstånd 

till Göteborg gör ju inte saken sämre.

Irma Adlersson och Philip Asker i Rörtången.Irma Adlersson och Philip Asker i Rörtången.

SIGNAT OCH KLARTCME etablerar sig i Kungälv

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

Först ut att signa sig för etablering på Rollsbo Västerhöjd blev 

bergborrningsspecialisten CME, som flyttar sin tillverkning från 

Ödsmål och delar av sitt säljkontor och lager från Hisings Backa 

till det nya verksamhetsområdet. CME tillhandahåller produkter och 
tillbehör för bergborrning och besitter 

unika kunskaper om slipsystem för 
stiftborrkronor. Efter att för några 

år sedan ha förvärvat företaget AB 
GUDAG, som tillverkat CME-maskinerna 

sedan start och nu konstaterat att 
man vuxit ur sina lokaler i Ödsmål 

och Hisings Backa, så var man på jakt 
efter ny etableringsmark. Den fann 

man i Kungälv och på Rollsbo Väster-
höjd – och det i samverkan med Bokab. 

Tomten tillträds i december 2022 

och efter sommaren 2023 är tanken 
att den nya anläggningen om 1200 kvm 

ska stå färdig. På plats ska då minst 
12 personer finnas för att över hela 

världen sprida såväl kunskap som pro-
dukter och tillbehör inom bergborrning. 

På frågan varför det blev just Kungälv 
och Rollsbo Västerhöjd svarar Branch 

Manager Peter Hernberg helt enkelt – 
Läget!

Vi säger välkomna!

Claes Hellström, Bokab, hälsar Peter Hernberg, CME, välkommen till Rollsbo Västerhöjd. 

Claes Hellström, Bokab, hälsar Peter Hernberg, CME, välkommen till Rollsbo Västerhöjd. 

ÅSEBERGET Startskott för Kungälvsnya spännande stadsdel

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS-, HANDELS- OCH BOSTADSETABLERING 

Tågstation
Idrottsplats

Rese-centrum

Sjukhus

Arbetsplatser/handel

Kultur/
skola/gymnasium

  Kongahälla Center

Nu börjar planeringen för Åseberget, som blir en helt ny stadsdel i Kungälv. 

Området kan komma att inrymma uppemot 2 000 bostäder i blandade boende-

former och länka samman de centrala delarna av Kungälv med Ytterby. 

Platsen har en fantastisk utsikt över Kungälv. Närhet till all tänkbar kommuni-

kation, handel och service gör stadsdelen till en attraktiv plats att bo, leva och 

arbeta i. 

Är du nyfiken på att få veta mer, kika vidare på www.bokab.nu.
Projektet sker i samverkan mellan Bokab, HSB, Derome, Wästbygg, Peab, 

Tornstaden och Förbo. 
Vi ses på Kungälvsmässan 14-16 oktober!

Först ut att signa sig för en etablering på Rollsbo Västerhöjd blev bergborrnings-
specialisten CME, som flyttar sin tillverkning från Ödsmål och delar av sitt sälj-
kontor och lager från Hisings Backa till det nya verksamhetsområdet. 

CME tillhandahåller produkter och tillbehör 

för bergborrning och besitter unika kun-

skaper om slipsystem för stiftborrkronor. 

Företaget grundades redan 1978 i ett garage 

i stadsdelen Örgryte i Göteborg av Robert 

Sjölander. Idag har man kontor i Kanada såväl 

som Brasilien och i Sverige, där basen för den 

europeiska försäljningen finns. I Sverige sker 

även tillverkningen av de egenpatenterade 

slipmaskinerna för stiftborrkronor, som är 

ryggraden i verksamheten. Denna tillverkning 

sker i Ödsmål, där man för några år sedan för-

värvade företaget AB GUDAG för just denna 

verksamhet. 

CME:s snabba tillväxt bottnar i ett högtek-

nologiskt kunnande av handplockade tekniker 

och ingenjörer från Kanada och Sverige. 

Tillsammans med unik svensk kunskap om 

borrning i hårt berg, gruvdrift och den maski-

nella utrustning som krävs, har CME under 

senare år blivit den världsledande tillverkaren 

i branschen. Under åren har ett flertal inter-

nationella patent säkrats och ytterligare ett 

antal är på gång.

För några år sedan konstaterades att man 

vuxit ur sina lokaler i Ödsmål och Hisings 

Backa, så jakten efter ny etableringsmark 

inleddes. Och den fann man i Kungälv och på 

Rollsbo Västerhöjd – och det i samverkan med 

Bokab. Tomten tillträds i december 2022 och 

efter sommaren 2023 är tanken att den nya 

anläggningen om 1 200 kvm ska stå färdig. 

På plats ska då minst ett dussintal perso-

ner finnas för att sprida såväl kunskap som 

produkter och tillbehör inom bergborrning 

över hela världen. På frågan varför det blev 

just Kungälv och Rollsbo Västerhöjd, så svarar 

Branch Manager Peter Hernberg helt enkelt 

– Läget!

Vi säger välkomna!

Bergborraren CME
– FÖRST UT MED ATT ETABLERA SIG PÅ ROLLSBO VÄSTERHÖJD

Claes Hellström, Bokab, (till höger) hälsar Peter Hernberg, CME, Claes Hellström, Bokab, (till höger) hälsar Peter Hernberg, CME, 
välkommen till Rollsbo Västerhöjd. välkommen till Rollsbo Västerhöjd. 
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www.bokab.nu
www.platsenkungalv.se

Vill du veta mer om oss
och vår roll i utvecklingen

av Kungälvs kommun? 
Kika gärna in på våra hemsidor.

Följ oss!
 

På LinkedIn kan 
du hitta det 
senaste om 

och kring Bokab.
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Stockholmsföretag ser 
potential i Kungälv 
– PLANERAR BYGGNATION AV BRF-KONCEPT FÖR FÖRETAGARE

Mainstay Fastigheter AB konceptualiserar, projekterar och uppför kombinerade industri- 
och kontorsfastigheter för mindre företag. Genom att upplåta lokalerna i bostadsrätts-
form möjliggör man för mindre företag att äga sina lokaler och betala en låg avgift till sig 
själva i stället för en hög hyra till en extern fastighetsvärd.

Tanken är att uppföra en huskropp om 2 000 

kvm i bottenplattan och lika många kvadrat i 

ett överliggande plan. För detta ändamål har 

man av Bokab förvärvat en tomt om 7 000 

kvm på Rollsbo Västerhöjd. Om allt går som 

planerat hoppas Mainstay att sätta skopan 

i backen i början av 2023, och tio månader 

senare ska det vara klart för inflyttning. 

Mainstay verkar över hela landet och har 

uppfört 12 företagsparker runt om i Sverige. 

Konceptet är väl beprövat och följer samma 

principer oavsett ort.

Varje enhet består av 20-24 lokaler om 

100 kvadrat vardera i bottenplan och 100 

kvadrat på ovanvåningen anpassat för alla 

möjliga former av verksamheter. 

– Vår nisch är att erbjuda hög kvalitet i alla 

led, säger Robert Wallner på Mainstay.

– Det innebär bland annat helt färdiga loka-

ler när man flyttar in. Övre plan har parkett-

golv, ett fullt utrustat pentry och helkaklad 

HWC med dusch, och i bottenplan – som har 

en takhöjd om ca 5 meter – finns en industri-

port eller glasfasad. Vi kan även inreda ett 

entresolplan om 50 kvadrat på delar av bot-

tenplanet. Lägg därtill en gemensam glasad 

entré, som leder upp till andra våningen och 

som kan nyttjas som en kundmottagning.

För vem är lokalerna avsedda?
– Alla typer av företag med upp till 20-30 

anställda. Av erfarenhet vet jag att de är att-

raktiva för byggrelaterade företag, men även 

för städ, gym, e-handel, distributörer av olika 

slag etc. Fördelarna med att äga i stället för 

att hyra är både många. Det främsta skälet 

till att köpa är att man halvera sin lokalkost-

nad jämfört med att hyra en liknande lokal.

Varför just Kungälv och Rollsbo Västerhöjd?
– Vi har letat efter intressanta platser med 

tillväxtpotential och fick då upp ögonen för 

Kungälv och Rollsbo Västerhöjd. Här finns ett 

redan etablerat industriområde, dvs där finns 

en infrastruktur, tillgång till restauranger, 

bensinstationer och liknande. Sedan ligger 

det rent strategiskt bra till längs med E6:an, 

och vi vet att Kungälv är en expansiv ort.

Och hur har ert samarbete med Bokab sett ut?
– Mycket bra. Vi fick kontakt med Claes 

Hellström under våren 2021 och i december 

samma år tecknade vi vårt kontrakt. Bokab 

har varit väldigt trevliga och konstruktiva i 

vårt samarbete. Rent generellt skulle jag nog 

säga, att Kungälv är en av de bästa kommu-

nerna i Sverige när det gäller bemötande, 

säger en nöjd Robert Wallner.

FAKTA 
MAINSTAY FASTIGHETER AB
Grundat: Grundat: 2015

Ägare/grundare:Ägare/grundare: Jascha Buckholt och 

David Malmström. 

Huvudkontor: Huvudkontor: Stockholm.

Antal anställda: Antal anställda: Ca 8 st.

Omsättning:Omsättning:  Ca 25-30 MSEK..

Verksamhetsinriktning:Verksamhetsinriktning:  Tillhandahålla 

industri- och kontorsfastigheter i 

bostadsrättsform för mindre företag. 

Älskar 
”köp och sälj”!

– Efter 20 hektiska år med mycket kvälls- 

och helgjobb fick jag en förfrågan från Boka-

bs tidigare VD Peter Jakobson om jag kände 

någon som skulle kunna tänka sig att jobba 

med köp och sälj på Bokab. Och jag kom då att 

tänka på mig själv, säger Claes och skrattar.

Sagt och gjort – strax därefter var han en 

del av Bokabs personalstyrka. Något han inte 

ångrat.

– Absolut inte.

Vad visste du om Bokab på den tiden?
– Jag visste vilka flera av dem var och att 

de, trots sin litenhet, uträttade stordåd för 

Kungälvs kommuns utveckling. Jag gillade 

vad de gjorde helt enkelt.

Och besannades dina tankar?
– Det måste man onekligen säga. Jag har 

kommit in i ett grymt duktigt gäng, som verk-

ligen kan sina saker. Tänk att få vara med och 

bidra till den gemensamma samhällsnyttan 

genom att skapa förutsättningar för såväl 

nyetableringar av företag som expansion 

av befintliga företag på orten. På så sätt 

skapas nya arbetstillfällen och Kungälv som 

kommun kan växa.

Vad har du då tillfört?
– ”Köp och sälj” som jag älskar. Just det där 

att hitta lösningar för alla parter, så att alla 

blir nöjda.

Beskriv din roll lite mer ingående!
– Jag har till uppgift att hitta och köpa in ny 

mark för exploatering. Därefter handlar det 

om att speeda upp detaljplanearbetet och 

förbereda marken för nya köpare. En process 

som ibland kan ta några år, varför det gäller 

att ha många projekt i gång samtidigt. Jag är 

också ansvarig för Bokabs egna fastigheter 

samt har ett finger med i vår villatomtkö.

Och du trivs?
– Som fisken i vattnet. 

Vad gör du när du inte jobbar?
– Nu när barnen snart är vuxna och 

utflugna har jag massor med tid över 

(skratt). Jag gillar att träna Crossfit 

och att vara ute och resa. Sedan har 

jag segelbåt både i Sverige och i Kroa-

tien ihop med min brorsa. På seglings-

fronten kan det också bli lite tävling 

av för skojs skull ibland. Och som om 

det inte vore nog så gillar jag också 

bilar – jag har bland annat en 

Tesla och en Mazda Miata. 

Så visst finns det att 

göra…

Snacka om rätt man på rätt plats. Vi pratar om Claes 
Hellström – köp- och säljansvarig på Bokab sedan 2017, 
då han sadlade om från fastighetsmäklare till att nyttja 
sina erfarenheter och sin kompetens för att bidra till 
den allmänna samhällsnyttan.

FAKTA 
CLAES HELLSTRÖM
Ålder: Ålder: 58 år.58 år.

Familj: Familj: Fru och tre söner, Fru och tre söner, 

19, 23 och 25 år.19, 23 och 25 år.

Bor i: Bor i: Kungälv, Iskällan.Kungälv, Iskällan.

Funktion: Funktion: Köp- och säljansvarig Köp- och säljansvarig 

+ ansvarig för fastighetsbeståndet + ansvarig för fastighetsbeståndet 

på Bokab.på Bokab.

På företaget sedan: På företaget sedan: 1 september 2017.1 september 2017.

Bakgrund: Bakgrund: Fastighetsmäklare.Fastighetsmäklare.

Intressen: Intressen: Träning/Crossfit, segling, Träning/Crossfit, segling, 

bilar och att resa.bilar och att resa.
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Förvaltningsberättelse 2021

Bolagets uppdrag
Våra ägardirektiv är väl skrivna och ger oss i Bokab en stor spelplan 

för att skapa nytta för kommunen och dess medborgare. 

• Bolaget skall inom ramen för av kommunen givna direktiv skapa 

förutsättningar för etablering och byggnation. Bolaget skall bidra 

till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål.

• Bolaget skall bedriva markexploatering och därtill hörande mark-

förvaltning i kommunen. 

• Bolaget skall som exploateringsbolag bidra till kommunens lång-

siktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra 

och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och 

exploatering. 

• Bolaget skall aktivt driva exploatering och etablering i kommunen. 

• Bolaget skall också hantera all villatomtförsäljning och ansvara 

 för villatomtkön.

Vår vision bygger på att bolaget skall vara det bästa alternativet vid 

etablering av företag och bostäder inom Göteborgsregionen, där vi 

kontinuerligt bidrar till ett attraktivt utbud av etableringsmark. Alla 

Bokabs kunder - stora som små - ska ges samma höga servicenivå.

Väsentliga händelser 2021
• Markentreprenaden för Rollsbo Västerhöjd pågår. Blir ca 122 000

kvm verksamhetsmark för 17 st tomter där vi också iordningställer 

tomtmarken för våra köpare. Vi har under året sålt 7 st tomter på 

totalt ca 29 370 kvm.

• I projektet för Åseberget har vi gjort klart en förstudie med kom-

munen. Planprogram för Åseberget är startat. Inkluderar student-

projekt med ca 50 studenter från Chalmers, KTH och Göteborgs 

Universitet. Ytterligare köp på Åseberget och markbyte med kom-

munen gör att vi nu äger nästan 100 % av berget. 

• I Dammbergen fortsätter planprogrammet för de 270 bostads-

enheterna som planansökan gällde. Vi arbetar hårt med att höja 

tempot i projektet då det finns stor efterfrågan på tomter för 

bostäder.

• Markbyte mellan kommunen och Bokab är klart och möjliggör en

mer effektiv hantering av kommande projekt. Kommunen har 

genom detta omedelbar rådighet över hela det område där arena-

bygget planeras.

• Vi har påbörjat detaljplan för Bovieran i Ytterby med ca 54 läge-

 heter plus eventuellt ett LSS-boende.

• Detaljplanen för verksamhetsmark om ca 17 000 kvm inom be-

 fintlig detaljplan för Solbräcke (Kullen) är färdigställd och inväntar  

 nu slutligt antagande.

• Vi har sökt och fått plantillstånd för ca 25 villatomter i Kärna.

• Vi har sökt plantillstånd för ca 30 000 kvm mer verksamhetsmark 

i Kärna. 

• Vi har fått plantillstånd för förtätning av Rollsbo verksamhets-

 område med mer verksamhetsmark. Vi har även uttryckt önske- 

 mål om ytterligare utökning med mellan 20 000 – 25 000 kvm  

 mark på platsen.

• Vi har förmedlat villatomter för kommunen i Nordtag (Ytterby).

• Vi har bytt ut vatten och avlopp och samtidigt utfört stort mark-

underhåll för vår fastighet på Bagaregatan 6, Socialmedicin.

• Vi har finansierat ny rondell vid norra Rollsboavfarten ihop med

extern part vilket kraftigt förbättrat till- och utfart för arbetsplat-

ser i Rollsbo, Solbräcke och Arntorp samt även boende i Ullstorp 

och Ulvegärde. 

• Vi har färdigställt gator (toppbeläggning med asfalt) i Rollsbo Ryr.

• Bolaget har anskaffat ett dotterbolag som förvaltningsbolag samt

dotterdotterbolag.

• Vi har utfört stora renoveringar på några lägenheter på vårt äldre-

boende Båtmansgärdet.

• Vi har anfört att vi önskar fortsätta med vårt område i Aröd (Kode)  

 för ca 25 villatomter som förvärvades från kommunen 2017.

Ägarförhållande
Bohusläns Kommunala Exploatering AB, org.nr: 556069-9539 
är fr.o.m. 2021-12-01 ett helägt kommunalt dotterbolag till AB 
Kongahälla, org.nr: 556022-8404.

Styrelsens säte
Bolaget har sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.

Ekonomi
Långsiktigt ser vi positivt på ekonomin i bolaget. Bolaget har några få 

kvarstående avtalade exploateringsåtaganden såsom toppbelägg-

ning av gator, byggande av GC-stråk avseende bolagets aktiverade 

exploateringsområden. Vi har haft stora investeringskostnader för att 

markbereda nya verksamhetsområdet i Rollsbo Västerhöjd och under 

året har vi lånat upp ytterligare 50 Mkr till vårt tidigare lån på 70 Mkr 

för att finansiera nämnda markexploatering, men då försäljningen av 

verksamhetstomter startat i december 2021 förbättrar detta i första 

hand resultatet för bolaget. Vi ser emellertid framför oss mycket 

stora investeringar på Åseberget (bostäder) och Dammbergen (villa-

tomter) jämte exploateringskostnader för Bovieran, Kullen och Rollsbo 

Ryr samt förtätningar i befintliga områden. Detta innebär ekonomiska 

påfrestningar under ett antal år fram tills vi erhåller intäkterna från 

försäljningar i dessa projekt.

I vår långtidsplan som sträcker sig fram till och med 2033 (12 

år) kommer negativa kassaflöden åren 2024 till 2027 att förbytas 

till positiva fram till år 2033 och bolagets möjligheter till en god 

avkastning kan, under förutsättning att projekten realiseras, komma 

koncernen (kommunen) till del. 

Personal
Under året har vi varit fyra heltidsanställda.

Styrelsen
Styrelsen består av 5 ledamöter. 

Resultat
Årets resultat efter skatt visar på ett bättre utfall än budgeterat. 
Det positiva resultatet beror på att vi under året utfört fler mark-
försäljningar än prognostiserat. 

Styrelsen och verkställande direktören för Bokab får härmed avge årsredovisning för år 2021.

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat angivits.

BOKABS ARBETE MED KF:S STRATEGISKA MÅL 2021

Bolagets arbete 
med mål 2021

        Bokabs långsiktiga mål – arbete under året
Bolaget mål och strategier för att uppnå dem är preciserade i bolagets affärsplan. 

Uppföljning av målen har skett under året och är antecknade i separat dokument 

– ”långsiktiga mål – uppföljning 2021”. 

En kort sammanfattning av arbetet med årets mål är att vi har god måluppfyllelse 

i samtliga mål förutom målsättningen att lyckas ta fram nya villatomter varje år vilket 

vi ej lyckats med under 2021. Ihop med kommunen kan vi uppfylla målet då vi 

förmedlat villatomter i Nordtag för kommunens räkning.

        KF:s strategiska 4-åriga mål – arbete under året 
Bolaget arbetar med de kommunala målen på samma sätt som bolagets egna långsiktiga 

mål. Målen är, till lika våra egna mål, också preciserade i bolagets affärsplan. Uppföljning av 

målen har skett under året och är antecknade i separat dokument – ”Kommunens Strategiska 

mål – uppföljning 2021”. 

En sammanfattning av arbetet med årets mål är att vi har god måluppfyllelse i 

5 av 8 mål och delvis måluppfyllelse i 3 av kommunens strategiska mål. 

Bokab informerar om målarbete på styrelsemöten samt i ägardialoger.

 En dokumenterad uppföljning av samtliga mål enligt nedan görs på styrelse-

möte i december. Enligt önskemål från lekmannarevisorerna kommer vi även 

att dokumentera uppföljningarna i respektive tertialrapport kommande år. 

Alltså uppföljning var fjärde månad i stället för som nu var tolfte månad.

8 Årsredovisning Bokab 2021
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Förändring av eget kapital AKTIEKAPITAL RESERVFOND BALANSERAD VINST ÅRETS RESULTAT  S:A FRITT EGET KAPITAL 

Belopp vid årets ingång enligt 
fastställd balansräkning 4 000 340 27 825 122 27 947

Resultatdisp. enlig beslut 
av årsstämma   122 -122

Utdelning till aktieägare   -30  -30

Årets vinst    8 851 8 851

Belopp vid årets utgång   4 000 340             27 917 8 851                 36 768

Resultaträkning
NOT 21-12-31 20-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 2 49 502 11 863

Aktiverat arbete för egen räkning 1 253 1 725

Övriga rörelseintäkter 3 17 974 0

Summa rörelseintäkterSumma rörelseintäkter 68 72968 729 13 58813 588

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader 4 -28 810 -6 446

Personalkostnader 5 -5 350 -4 869

Avskrivningar -2 037 -1 961

Övriga rörelsekostnader 6 -17 062 0

Summa rörelsekostnaderSumma rörelsekostnader -53 259-53 259 -13 276-13 276

RörelseresultatRörelseresultat 15 47015 470 312312

FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 164

Räntekostnader och liknande resultatposter -459 -431

Summa finansiella posterSumma finansiella poster -452-452 -267-267

Resultat efter finansiella posterResultat efter finansiella poster 15 01815 018 4545

Bokslutsdispositioner 7 -3 860 0

Resultat före skattResultat före skatt 11 15811 158 4545

Skatt på årets resultat 8 -2 307 77

ÅRETS RESULTATÅRETS RESULTAT 8 8518 851 122122

Bolagets utveckling de senaste fem åren 2017 2018 2019 2020 2021

Hyresintäkter, arrenden, tomtkön, arvoden m.m. 975 7 667 7 595 7 380 12 869

Resultatredovisade exploateringsintäkter 50 616 15 257 8 192 4 483 36 633

Resultat efter finansiella poster 2 128 5 424 -1 767 45 15 018

Årets resultat 1 566 3 073 6 122 8 851

Balansomslutning 158 952 157 606 144 961 148 988 210 763

Soliditet (Not 16) 20 % 22 % 23 % 23 % 22 %

Medelantal anställda 4 4 4 4 4

Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst 27 916 614 kr

Årets resultat 8 851 223 kr 

Totalt 36 767 837 kr

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägaren 2 212 806 kr

Balanseras i ny räkning  34 555 031 kr

Totalt 36 767 837 kr

 

* Den föreslagna utdelningen överensstämmer med kommun-
fullmäktiges beslut den 2021-11-11.
     
Bolagets soliditet uppgår till 21% efter föreslagen utdelning. 
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar 
bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, 
ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs 
i ABL 17 kap 3 § 2 – 3  (försiktighetsregeln).

 *
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Tillgångar NOT 21-12-31 20-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 62 677 63 596

Pågående ny-, till- och ombyggnader 0 0

Summa materiella anläggningstillgångarSumma materiella anläggningstillgångar 62 67762 677 63 59663 596

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag 10 50 0

Fordringar hos koncernföretag 11 16 056 0

Uppskjuten skattefordran 12 220 164

Summa finansiella anläggningstillgångar 16 326 164

Summa anläggningstillgångar 79 003 63 760

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Övriga lagertillgångar 13 85 487 58 493

Summa varulager 85 487 58 493

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

KundfordringarKundfordringar 40 49140 491 3 7943 794

SkattefordranSkattefordran 00 1 3331 333

Övriga kortfristiga fordringarÖvriga kortfristiga fordringar 2 3482 348 00

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkterFörutbetalda kostnader och upplupna intäkter 141141 128128

Summa kortfristiga fordringarSumma kortfristiga fordringar 42 98042 980 5 2555 255

Kassa och bank 3 293 21 480

Summa omsättningstillgångar 131 760 85 228

SUMMA TILLGÅNGAR 210 763 148 988

Balansräkning
Eget kapital & skulder NOT 21-12-31 20-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital (20.000 aktier à nominellt 200 kr) 4 000 4 000

Reservfond 340 340

Summa bundet eget kapitalSumma bundet eget kapital 4 340 4 340

FRITT EGET KAPITAL

Balanserat resultat 27 917 27 825

Årets resultat 8 851 122

Summa fritt eget kapitalSumma fritt eget kapital 36 768 27 947

Summa eget kapitalSumma eget kapital 41 108 32 287

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfonder 7 5 643 1 783

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skuld till koncernföretag 50 000 70 000

Övriga skulder 14 36 313 36 525

Summa långfristiga skulderSumma långfristiga skulder 86 31386 313 106 525106 525

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 3 333 6 140

Skuld till koncernföretag 70 747 143

Skatteskulder 1 443 0

Övriga skulder 0 145

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 2 176 1 965

Summa kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulder 77 69977 699 8 3938 393

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDERSUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 210 763 148 988
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1. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-

lagen (1955:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-

redovisning (K3). 

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden 

om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits 

eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten 

till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida 

medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Försäljning av mark
Vid markförsäljning bokas köpeskillingen upp som en intäkt i sam-

band med att köpekontrakt har upprättas. Vanligtvis erläggs en hand-

penning i samband med försäljningen, slutbetalningen sker i samband 

med tillträdet då även köpebrev upprättas och överlämnas till köpare. 

I samband med att köpekontrakt skrivs har företaget överfört de 

väsentliga risker och fördelar med markens ägande till köparen.

I övrigt gäller följande:

Företaget behåller inte något sådant engagemang i den löpande 

förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och företaget 

utövar inte heller någon reell kontroll över den sålda marken.

Inkomsten kan beräknas på tillförlitligt sätt.

Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade 

med transaktionen kommer att tillfalla företaget. 

De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma 

till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 

med avdrag för ackumulerade avskrivningar och ev. nedskrivningar. 

Komponentavskrivning tillämpas avseende bolagets byggnader som 

utgör specialenheter. Väsentliga komponenterna skrivs av linjärt 

över komponentens bedömda nyttjandeperiod förutom mark som 

inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

Följande nyttjandeperioder tillämpas på respektive komponent:

Varulager
Varulagret i form av råmark och exploateringsfastigheter har upp-

tagits med ej resultatavräknade, nedlagda kostnader fram till balans-

dagen. Årlig vinstavräkning sker av objekt som ej avslutats i sin helhet. 

I anskaffningsvärdet för råmark och exploateringsfastigheter ingår 

även direkt lön och sociala avgifter samt skälig andel av indirekta 

kostnader.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som 

avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räken-

skapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt 

värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och 

skatteregler som gäller på balansdagen. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avse-

ende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 

händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär 

skillnad finns när det redovisade värdet 

på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 

Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till inves-

teringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture 

om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära 

skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden 

kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som 

härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första 

redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga 

transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redo-

visat resultat utgör inte heller temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 

andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det 

är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 

överskott.

Uppskjutna skatteskulder som är hänförlig till obeskattade 

reserver särredovisas inte, obeskattade reserver redovisas med 

bruttobeloppet i balansräkningen.

Ersättning till anställda
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbe-

stämda, viket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

2. Nettoomsättning
 21-12-31 20-12-31

Hyresintäkter, arrenden, tomtkö, arvoden m.m 12 869 7 380

Resultatavräknade exploateringsområden 36 633 4 483

Total nettoomsättning 49 502 11 863

3. Övriga rörelseintäkter
 21-12-31 20-12-31

Intäkter mark dotterföretag 14 018 0

Vidarefakt. intäkter, markarbeten 

dotterföretag 1 350 0

Intäkter grusförsäljning 2 606 0

Totalt 17 974 0

4. Övriga externa kostnader 
 21-12-31 20-12-31

Resultatavräknade kostnader expl.områden -24 566 -2 443

Övriga externa kostnader -4 244 -4 003

Totalt -28 810 -6 446

5. Personal 
 21-12-31 20-12-31

 KVINNOR MÄN TOTALT KVINNOR MÄN TOTALT

Medelantal anställda 1 3 4 1 3 4

Könsfördelning i 
styrelse och ledning 0 6 6 0 6 6

Löner och andra ersättningar samt  
sociala kostnader inkl. pensionskostnader          21-12-31                 20-12-31

Styrelse & VD 1 292 1 083

Övriga 1 744 1 685

Pensionskostnader, VD 681 648

Pensionskostnader, övriga 335 307

Övriga sociala kostnader 945 835

Totala löner och andra ersättningar m.m. 4 997 4 558

Avtal om avgångsvederlag

Enligt VD:s anställningavtal utgår vid uppsägning från bolagets sida 

ett avgångsvederlag.

6. Övriga rörelsekostnader
 21-12-31 20-12-31

Kostnader såld mark dotterföretag 14 018  0

Vidarefakt. kostnader, markarbeten 

dotterföretag 1 350  0

Kostnader grusförsäljning 1 694  0

Totalt 17 062  0

7. Bokslutsdispositioner
 21-12-31  20-12-31

Periodiseringsfond 2017 (tax 18) 368 368

Periodiseringsfond 2018 (tax 19) 1 415 1 415

Periodiseringsfond 2019 (tax 20) 0 0

Periodiseringsfond 2020 (tax 21) 0 0

Periodiseringsfond 2021 (tax 22) 3 860 0

 5 643 1 783

8. Skatt på årets resultat
 21-12-31 20-12-31

Skatt på årets resulat -2 386 -87

Uppskjuten skattefordran 56 164

Skatt pga ändrad beskattning 23 0

 -2 307 77

9. Byggnader och mark
 21-12-31 20-12-31

Ingående anskaffningsvärde 68 868 64 563

Årets inköp 1 118 4 113

Omklassificeringar 0 192

Utgående ackumelerade anskaffningsvärde 69 986 68 868

   

 

Ingående ackumelerade avskrivningar -5 272 -3 311

Årets avskrivningar -2 037 -1 961

Utgående ackumelerade avskrivningar -7 309 -5 272

  

Redovisat värde, byggnader och mark 62 677 63 596

10. Andelar i koncernföretag
 21-12-31 20-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Årets anskaffningar 50 0

Utgående ackumelerade anskaffningsvärde 50 0

11. Fordringar hos koncernföretag
 21-12-31 20-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Årets anskaffningar 16 056 0

Utgående ackumelerade anskaffningsvärde 16 056 0

12. Uppskjuten skattefordran 
 21-12-31

 TEMPORÄR UPPSKJUTEN UPPSKJUTEN
 SKILLNAD SKATTEFORDRAN SKATTESKULD

Byggnader och mark 1 068 220 0

 1 068 220 0

13. Varulager – Exploateringsfastigheter 
 21-12-31 20-12-31

Nedlagda exploateringskostnader 302 274 250 228

Avgår, resultatavräknad del/
förlustreservation -216 338 -191 560

Avgår: Förskottsbetalning -449 -175

Totalt nedlagda oavräknade expl.kostnader 85 487 58 493

Noter

     ANTAL ÅR

Stomme och grund  75

Värme och sanitet  25

El  30

Ytskikt och vitvaror  10

Fasad och fönster  25

Yttertak  20

Köksinredning  10

Ventilation, hissar, styr- och övervakningsanordning  10

Övriga komponenter 20

Hyresgästanpassningar 10

Markanläggning 20
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Lennart Martinsson

Lars Pettersson 

Verkställande direktör

Mikael Malm

Vår revisionsberättelse har avgivits  

den 4 mars 2022 av KPMG AB Vår granskningsberättelse har avgivits den 25 februari 2022

Anton NyblomThomas Loong

Styrelsens vice ordförande

 Thomas  Thomas 
LoongLoong

Lennart 
Martinsson Lennart Lennart 

KristianssonKristiansson

Mikael Mikael 
MalmMalm

Johan Rasmusson  

Auktoriserad revisor

STYRELSEN 2021

14. Övriga långfristiga skulder
 21-12-31 20-12-31

Tillkommande exploateringskostnader 36 313 36 525

Totalt tillkommande exploateringskostnader 36 313 36 525

Inga skulder förfaller efter 5 år.

15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 21-12-31 20-12-31

Semesterlöneskuld 263 241

Förutbetalda intäkter 1 913 1 724

Totalt 2 176 1 965

16. Definitioner – Soliditet
Det egna kapitalet samt obeskattade reserver exkl. latent  

skatteskuld i procent av summan av totala tillgångar. 

17. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

18. Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor): 

Balanserad vinst                     27 916 614 kr  

Årets resultat                        8 851 223 kr 

Totalt                                          36 767 837 krTotalt                                          36 767 837 kr 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: 

Utdelning till aktieägaren        2 212 806 kr   

Balanseras i ny räkning          34 555 031 kr 

Totalt                                      36 767 837 krTotalt                                      36 767 837 kr
  

19. Koncernförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterföretag till AB Kongahälla, 

org.nr: 556022-8404 med säte i Kungälv. AB Kongahälla upprättar 

koncernredovisning för den minsta koncernen som bolaget ingår i.

Christina Carlsson Anita Dentén

Anton NyblomAnton Nyblom

Lennart Kristiansson

Styrelsens ordförande

17Årsredovisning Bokab 2021

Bokab är ett av Kungälvs kommun helägt bolag med uppgift att bedriva 

markexploatering och därtill hörande markförvaltning. Bolaget skall 

bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/föräd-
la, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för 
utveckling och exploatering. 

Vår vision bygger på att bolaget ska vara ett av de bästa alternativen 

vid etablering av företag och bostäder inom Göteborgsregionen, där vi 

kontinuerligt bidrar till ett attraktivt utbud av verksamhetsmark. Alla 

Bokabs kunder – stora som små – ska ges samma höga servicenivå, 

och vår förhoppning är att alla ska trivas och ha kommit till Kungälv 

för att stanna.    

Välkommen att prata tomt och mark med oss! 

Vi erbjuder villatomter 
och verksamhetsmark

Claes Hellström, köp- & säljansvarig 
Tel: 0303-23 90 86

Daniel Åhman, mark- & exploateringsingenjör 
Tel: 0303-23 90 85

Lars Pettersson, vd
Tel: 0706-32 90 89

Pia-Marie Parkrud, ekonomi & administration 
Tel: 0303-23 90 83

Kontakta oss gärna på bokab@kungalv.se        

Kungälv den 24 februari 2022

Anmäl dig till 
villatomtkön!
Funderar du på att bygga 
hus? Glöm inte att anmäla 
dig till villatomtkön på 
www.bokab.nu

Vi köper 
gärna mark!
Kontakta gärna oss om
du har ett markområde 
till salu.
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Våra projekt

NORRA 
KYRKBÄCKEN

SENIORBOENDE

DAMMBERGEN
200 VILLATOMTER

SOLBRÄCKE
VERKSAMHETSOMRÅDE

ROLLSBO
VÄSTERHÖJD

VERKSAMHETSMARK

18 Årsredovisning Bokab 2021

Vi har många spännnade projekt i vår kommun 
för både verksamheter, villatomter och bostäder. 
Kika gärna in på bokab.nu för mer infor-
mation om våra  pågående och 
kommande projekt. 
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Sprängning, planering och terrassering har pågått i Rollsbo Västerhöjd under hela 

året. Då det finns ett mycket stort behov av tomter för verksamhetsändamål har 

merparten av de 17 tomterna i området blivit uppbokade under året av köpare. Vår 

strävan efter en flexibel detaljplan och tomtindelning har bidragit till nöjda köpare i 

området. När Bokabs och Ytterbyggs områden väl är utbyggt beräknas det bidra till 

ca 1 000 nya arbetsplatser. Bokabs område beräknas vara klart för byggnation av verk-

samheter i december 2022. Tidigt i processen förstod vi att området måste göras i ordning 

i en helhet då det är så väldigt mycket berg och sprängning som måste göras.

Så i stället för att varje företag gör i ordning sin mark och spränger på sina tomter så gör 

vi det i en enda stor entreprenad direkt. Det får ner kostnaderna och gör det till en mer miljö-

mässigt hållbar situation men gör också att vi måste ta höjd för kostnaderna när vi säljer våra 

tomter. Ett verksamhetsområde på lerjord får fastighetsägaren själv betala allt markarbete på 

sin egen tomt och påla sin byggnad samt gjuta tjockare betongplatta. Nu blir det både billigare 

och enklare för fastighetsägaren med mark- och grundarbeten. I projektet har det även ingått att 

medfinansiera en ny rondell vid norra avfarten till Rollsbo vid ”snusfabriken”, och en ny vägbana 

ut från Rollsbo till Marstrandsvägen. Rondellen blev klar under året och bidrar nu till ett väsent-

ligt mycket bättre flöde i trafiken. 

Årsredovisning Bokab 202120

Rollsbo Västerhöjd
Verksamhetsmark med 
1 000 nya arbetstillfällen

Planprocessen för nyskapande av 17 000 kvm verksamhetsmark mellan Solbräcke och 

Arntorp har fortsatt under året och är nu framme vid ett granskningsförfarande. Detta 

är goda nyheter då efterfrågan av verksamhetsmark är fortsatt väldigt hög i Kungälv. 

En stor fördel med planområdet är att en förtätning kan 

ske i befintligt verksamhetsområde med infra-

struktur som är utbyggd och att de befintliga 

verksamheterna kan få en möjlighet att 

växa på plats. Det finns även möjlighet för 

nyetableringar. Förhandlingar har även 

påbörjats med de intressenter av mark 

som redan finns i området samt med 

nyetableringar. 

ROLLSBO 
VÄSTERHÖJD

SOLBRÄCKE
ARNTORP

Solbräcke-Arntorp
”Kullen” – 17 000 kvm verksamhetsmark

120 000 kvm

Försäljning 
pågår
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Projektet har pågått sedan 2016 men nu 

under året har en förstudie slutförts och ett 

planprogram för Åseberget har påbörjats. 

Olika utredningar har i och med detta påbör-

jats under året vilka innefattar miljöteknik, 

arkeologi och naturutredning samt översiktlig 

trafikutredning med knutpunkter och tillfarter 

till berget som fokus. Tanken är att uppföra 

mellan 1 500–2 000 bostäder och bebyggel-

sen kan komma att utgöra en ny stadsdel i 

Kungälv med varierande bebyggelsestruktur 

och upplåtelseform som har fler funktioner 

att fylla i form av något som syns visuellt 

över hela Kungälv och därmed även kan locka 

besökare till området. 

Åseberget kommer också att länka ihop 

arenaområdet som kommunen planerar på 

Ytterns idrottsplats vilket gör berget ännu mer 

attraktivt. Närhet till resecentrum, Kongahälla 

center, arenaområdet och inte minst till alla 

arbetsplatser i Rollsbo som innefattar många 

olika delar numera. För att nämna några så 

finns där handel, träningsinstitut, lunchrestau-

ranger, bilhandel, byggvaror och traktorför-

säljningar, ICA lagret. Här finns nästan allt.

 Planprogrammet blir startskottet för vårt 

unika stadsdelsutvecklingsprojekt som kan 

fylla berget ovanför Kungälvs centrum med 

liv, rörelse, bostäder och vardagsäventyr. Åse-

berget ska länka ihop Ytterby och stadskärnan 

där storslagna vyer från toppen blandas med 

spännande arkitektur och aktiviteter för olika 

åldrar, preferenser och årstider. 

För att få ut så mycket som möjligt av 

berget har vi tagit hjälp av arkitektstudenter 

från både Chalmers och Göteborgs universitet 

i projektet och ett 40-tal studenter medverkar 

på olika sätt i framställandet och med utred-

ningar för Åseberget. Den 7 juni 2022 får alla 

komma till Mimers Hus och titta på vad våra 

framtida stjärnor i arkitektur tycker man skall 

bygga på Åseberget. Då har vi nämligen en 

presentation av studenternas arbete i utställ-

ningshallen och på teatern.

Om tre år tror vi att vi planerat färdigt och 

börjar bygga vägar, broar, vatten och avlopp 

samt allt annat som skall göras. Även husen 

börjar då planeras och har vi tur kan de första 

husen vara klar någon gång om 5–6 år. 

FAKTA OM ÅSEBERGSPROJEKTET
•• Ca 300 000 kvm, varav kommun ägda Bokab äger ca 95 %. Ca 300 000 kvm, varav kommun ägda Bokab äger ca 95 %.

•• En bergsplatå, vid infarten till  Kungälvs centrum, som En bergsplatå, vid infarten till  Kungälvs centrum, som

 sträcker sig från motorvägen i öster till Rollsbo verksamhets- sträcker sig från motorvägen i öster till Rollsbo verksamhets-

 område i väster. Utsikt mot Komarken och älven. område i väster. Utsikt mot Komarken och älven.

•• Ca 1 500–2 000 bostäder. Ca 1 500–2 000 bostäder.

•• Blandad bebyggelse med friliggande  villor, radhus, två- och    Blandad bebyggelse med friliggande  villor, radhus, två- och   

 trevånings flerbostadshus och ett antal punkt hus med upp  trevånings flerbostadshus och ett antal punkt hus med upp 

 till åtta våningar i såväl  bostadsrätts- som hyresrättsform. till åtta våningar i såväl  bostadsrätts- som hyresrättsform.

•• Exploatörer: Förbo AB, HSB Göte borg, Derome AB, AB Torn- Exploatörer: Förbo AB, HSB Göte borg, Derome AB, AB Torn-

 staden, Wästbygg Projektutveckling  Sverige AB och Peab    staden, Wästbygg Projektutveckling  Sverige AB och Peab   

 Bostad AB samt Bokab. Bostad AB samt Bokab.

NYFIKEN?
Anmäl intresse på Anmäl intresse på bokab@kungalv.sebokab@kungalv.se

Märk mailet ”Intresse Åseberget”Märk mailet ”Intresse Åseberget”

Du hittar mer information om projektet på Du hittar mer information om projektet på bokab.nubokab.nu

Tågstation

Idrottsplats

Resecentrum

Kongahälla Center

Kultur/skola/gymnasium

Sjukhus

Arbetsplatser/handel

Åseberget
Startskott för Kungälvs nya spännande stadsdel 

ÅSEBERGET
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Planprocessen har påbörjats under året, arkeologi, trafik och VA-utredningar är 

påbörjade i området. Bovieran har varit i fortsatt kontakt med Bokab för att uppföra 

55+ senior-hus i området och intresset för området växer. Bredvid Bovieran tittar vi på 

möjligheterna till ytterligare byggnation. Vi menar att det är en ypperlig placering med 

tanke på all befintlig service inom bekvämt avstånd. Bokab med styrelsen har varit på 

ett väldigt lyckat och uppskattat studiebesök i en Bovieran i Vänersborg. Det finns även 

fortsatt tankar om ett korttidsboende med inriktning mot rehabilitering inom detaljplanen. 

Norra Kyrkbäcken
Seniorboende i Ytterby 

NORRA KYRKBÄCKEN

24 Årsredovisning Bokab 2021
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Planprogrammet och utredningar därtill har fortgått under året 

där arkeologi, naturinventering och artinventering påbörjats. 

Efterfrågan av villatomter för framför allt villabebyggelse är 

väldigt stor i centralt belägna delar av Kungälv och Dammbergen är 

därmed mycket efterlängtat av dem som står i kommunens tomtkö. 

En planering och utbyggnad av området skulle kunna innebära 

att man får en naturlig övergång från Ullstorp till Olseröd via en 

trygg och säker GC-bana där skog och natur är nära inpå i stället för 

att välja bilen och köra runt hela berget. Området är kuperat och 

grunden i planarbetet bör vara att arbeta med terrängen för att 

skapa bostadsområden som så naturligt som möjligt smälter in i 

området. Mellan kommunen och Bokab har det under året påbörjats 

ett markbytesavtal som gör att Bokab kommer äga merparten av 

planområdet inom en snar framtid.   

Årsredovisning Bokab 202126

Bokab äger sedan december 2017 fyra bebyggda fastigheter i centrala Kungälv. 
Vi vårdar och förvaltar tillsammans med Riksbyggen våra fastigheter med 

nöjda hyresgäster och ett bra resultat. Vi följer regelbundet upp underhålls-
planerna för att bevara fastigheterna i gott skick.

Våra fastigheter

        Trädgårdsgatan 9 – ”Länkenhuset”
Hyresgäst: Bokabs kontor och Aktiva Länkens föreningslokal

Storlek: 430 kvm

        Bagaregatan 6 – Liljeborg
Hyresgäst: Kungälvs kommun, socialmedicinsk mottagning

Storlek: 815 kvm

        Fontinvägen 38 – Nedre Fontin
Hyresgäst: Montessoriskolan Älvkullen

Storlek: 1 530 kvm

        Bagaregatan 2-4 – Båtsmansgärdet
Hyresgäst: Kungälvs kommun, äldreboende

Storlek: 4 390 kvm

27

330 000 kvm

Uppstarts-
arbete 
pågår

Synpunkter Synpunkter

FÖRSTUDIE
2021

PLANPROGRAM DETALJPLAN

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT
2024

Dammbergen
Nybyggnation av 200 villatomter

DAMMBERGEN
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Trädgårdsgatan 9, 442 30 Kungälv 

Tel: 0303-23 80 00, www.bokab.nu

Org nr: 556069-9539
www.platsenkungalv.se

KUNGÄLV 
– mitt i Västsveriges tillväxtregion
Kungälv är en snabbt växande kommun i Göteborgsregionen. KommunensKungälv är en snabbt växande kommun i Göteborgsregionen. Kommunens  

strategiska lägestrategiska läge längs med E6:an mot Oslo och närheten till Göteborgs  längs med E6:an mot Oslo och närheten till Göteborgs hamnhamn  

och Landvetter och Landvetter flygplats flygplats har gjort att många företag valt att etablera sig här. har gjort att många företag valt att etablera sig här. 

Kungälv är även en attraktiv plats att bosätta sig på, med tanke på Kungälv är även en attraktiv plats att bosätta sig på, med tanke på närhetennärheten

till havettill havet och skärgården, men också den vackra landsbygden och en storslagen  och skärgården, men också den vackra landsbygden och en storslagen 

natur. Ett rikt kultur- och föreningsliv i kombination med småstadens alla fördelar natur. Ett rikt kultur- och föreningsliv i kombination med småstadens alla fördelar 

när det gällerskolor, vård och omsorg står också till buds.när det gällerskolor, vård och omsorg står också till buds.



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Kungälv Energi - Årsredovisning 2021

VI PRESENTERAR  
DEN VÄRMANDE  

ÅRSREDOVISNINGEN  
2021
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2  Kungälv Energi

VI SKA LEDA STRÖMMEN 
OCH SATSA KRAFTFULLT 
PÅ HÅLLBAR ENERGI.

Vår fantastiska kommun växer ordentligt, 
inklusive våra kunders energiförbrukning i och 
utanför hemmen. Med det ökar vårt ansvar att 
säkerställa att vi kan leverera hållbar el, idag 
såväl som i framtiden. Därför är det nu extra 
viktigt att vi har en stabil ekonomi eftersom  
det inte bara ger oss chansen att fortsätta  
våra satsningar på hållbar energi, vi kan dess-
utom öka satsningarna kraftfullt. Under de 
kommande åren kommer vi bl.a. satsa stort på 
solceller och laddningsmöjligheter för elf ordon. 
Två områden där vi ser hur intresset ökar hos 
våra kunder. 

Men Kungälv Energi ska inte bara fokusera på 
leveransen av fjärrvärme, bredband och el. Som 
ett samhällsviktigt bolag är det viktigt att vi kan 
lösa alla utmaningar vi står, och de vi kommer 
att ställas inför, på bästa möjliga sätt. 

Trots två år präglade av en pandemi känner jag 
mig mer hoppfull än någonsin inför framtiden. 
Anledningen är att Parisavtalet har blivit mycket 
tydligare under klimattoppmötet COP 26 som 
nyligen ägde rum i Glasgow. Varje stat och land 
vet nu vilka mål som gäller, och vilka föränd-
ringar som behövs. En omställning som måste 
till för att framtida generationer ska få möjlig-
het till ett acceptabelt liv. Och vi på Kungälv 
Energi vet att vi är en viktig del i det. Därför  
har vi, sedan ett bra tag tillbaka, anpassat vår 
verksamhet för att bidra till ett mer hållbart 
samhälle. Vi har allt mer börjat gå över till
eldrivna fordon och kör våra dieseldrivna fordon
med HVO 100, ett 100 % fossilfritt bränsle. Men 
jag vet att vi kan göra ännu mer, så tillsammans 
med andra engagerade företag i regionen 
ser jag fram emot att ta fram en ny och mer 
klimatsmart energiplan för Kungälv under det 
kommande året. 
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INNEHÅLL

2.  VD-ORD

4.  KUNGÄLV ENERGIS 

FEM AFFÄRSOMRÅDEN 

OM ÅRET SOM GÅTT

7.  BELYSNING

8.  LADDINFRA & SOLCELLER

10.  FJÄRRVÄRMEVERK

12.  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, 

KUNGÄLV ENERGI AB

27.  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE,

KUNGÄLV NÄRENERGI AB

34.  STYRELSE, 

LEDNINGSGRUPP & VD 

För att lyckas med det behöver vi ha medarbetare 
som mår bra och är friska, så i år har vi satsat 
ordentligt på aktiviteter som skänker energi till våra 
nära hundra anställda genom vår Hälsosatsning. Ett 
initiativ där vi t.ex. har tränat tillsammans på Friskis 
& Svettis. Och vi vill såklart även ge våra kunder 
och samarbetspartners mer energi i deras vardag. 
Därför kommer vi under 2022, så snart pandemin 
tillåter, starta upp våra populära frukostmöten och 
lysa med vår närvaro på Kungälvsmässan.

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort och  
varmt tack till alla kunder, kollegor och styrelsen 
för ett väl utfört arbete under det gångna året.  
Till sammans ser vi till att Kungälv är den bästa  
platsen att bo och leva i – idag såväl som imorgon.

Hans Larsson-Ljungblad, VD
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4  Kungälv Energi

VÅRA FEM 
AFFÄRSOMRÅDEN.

FJÄRRVÄRMESTADSNÄTELHANDELENTREPRENAD ELNÄT

Vi har till uppgift att göra livet och vardagen hållbar, modern och bekväm för boende och 
företag i Kungälv. Det är en uppgift som vi löser genom att tillhandahålla el, värme och 
fiber till kungälvsborna idag och imorgon.
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Kungälv Energi  5

VÅRA FEM 
AFFÄRSOMRÅDEN.

räcker så köper vi in el från enbart förnyelse-
bara källor. Därför vågar vi lova att kraften de 
får från oss är 100 % fossilfri. För vi vill helt 
enkelt leverera en trygg och hållbar produkt 
snarare än att maximera våra vinster, eftersom 
vi värnar om vår kommun och den värld vi lever 
i. Något som uppenbarligen uppskattas av våra 
kunder eftersom vi växer så det sprakar. 

Just nu går allt fler över till att färdas med 
eldrivna fordon. En omställning vi gläds över 
och som vi arbetar hårt för att göra så enkel 
och snabb som möjligt. Under 2022 kommer 
vi att lansera laddboxar för hemmaladdning 
av elbilar samt uppgradera våra snabbladdare 
i Kungälv. 

ELNÄT
Under årets första månader nådde vi en 
effekt på hela 106 MW i vårt elnät – en riktig 
rekordsiffra för oss. En effekt av att fler privat-
personer och företag blir en del av vårt elnät. 
Den ökade lasten ställer större krav, både 
med ökad kapacitet, utveckling och utbyggnad 
av vårt elnät. Därför har vi i år byggt och bytt 
ut elstolpar, kabelskåp, transformatorer,  
mottagningsstationer samt även där det är 
möjligt grävt ner elnätet under mark. Ett 
löpande arbete som ställer höga krav på både 
planering och utförande, men som gör vi gör 
idag för att kunna njuta av det imorgon. 

ENTREPRENAD
Entreprenads uppgift är att lösa och driva 
projekt för våra övriga affärsområden. De 
ser till att allt från byggnation, anslutningar, 
felavhjälpning till underhåll av våra olika nät 
fungerar som det ska. Man kan enkelt säga att 
Entreprenad är de som kavlar upp ärmarna 
och får jobbet gjort. De arbetar t.ex. med att 
ta fram infrastrukturen för fjärrvärme, elnät, 
fiber och gatubelysning på många platser, 
men byter även ut äldre utrustning, som 
elstolpar och annat, i näten.

Vår kommun växer som aldrig förr och behovet 
av fler kompetenta medarbetare behövs för 
att kunna möta morgondagens behov. För att 
säkerställa rätt kompetens och kunskapsnivå 
även framöver erbjuder vi både praktik åt elever 
och material till utbildningar för studerande på 
elprogram i Kungälv och Göteborg. Under 2022 
planerar vi även att lansera en webbportal för 
kommunikation med elinstallatören när kunder 
vill ansluta sig till vårt elnät.

ELHANDEL
Kungälv Energi är ett kommunalt bolag där 
majoriteten av våra kunder bor och lever i 
Kungälv. Med våra två solcellsparker, vind-
kraftverket Vindrosen och Munkegärdeverket, 
hämtar vi energi från naturen som i sin tur 
levereras till kungälvsborna. Och när det inte 
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6  Kungälv Energi

STADSNÄT
Allt fler människor har idag behov av att arbeta 
hemifrån. Viktiga videomöten, presentationer 
online och samarbete med digitala verktyg 
är idag snarare standard än undantag. Under 
året har vi med full kraft fortsatt framtids-
säkrandet av vårt fibernät. Vi har ökat kapa-
citeten, kvalitetssäkrat driften och byggt ut 
nätet i kommunen. T.ex. har Rishammar och 
Nordtag i år blivit anslutna till vårt stadsnät. 
Dessutom är anslutningarna på Marstrand  
och Västra gatan i full gång och beräknas vara 
klara inom kort. En kul detalj är att vårt  
fibernät nu sträcker sig 1,7 varv runt jorden  
och mer ska det bli. 

Vårt Stadsnät blir även alltmer hållbart  
genom att vi succesivt går över till el oberoende 
kommunikationsteknik, något vi själva kallar 
för Grön Kommunikation. Men för oss handlar 
det inte bara om fiber och kablar, till syvende 
och sist är det människor som ska dra nytta av 
att vara uppkopplade. En av våra efterlängtade 
tjänster har nu gått live – Omsorgsportalen.se. 
En digital omsorgstjänst som ger anhöriga till 
äldre eller personer med funktionsnedsättning, 
extra stöd i vardagen.

FJÄRRVÄRME
Värmenätet som infrastruktur ägs och förvaltas 
av Kungälv Energi, men möjligheterna äger vi 
gemensamt. För det tål att sägas flera gånger 
– fjärrvärme är det mest miljövänliga upp-
värmnings alternativet som finns. Dessutom 
hjälper det även till med att kapa topparna i 
vårt elnät när det är extra mycket belastning. 
Vilket i det långa loppet lugnar de höga energi-
priserna som lätt uppstår vid kapacitetsbrist. 
Därför har vi, i nära samarbete med våra 
kunder, sett till att det har installerats fjärr-
värme i merparten av alla stora projekt i år, 
till exempel Nordtag och till de nya skol-
byggnaderna i Kärna som snart kan dra nytta 
av fjärrvärmens många fördelar. Dessutom 
erbjuder vi 100 % fjärrvärme till alla nya stora 
projekt i kommunen däribland, Rollsbo Väster-
höjd, Arenastaden och vid omvandlingen av 
centrum. Den goda och miljövänliga staden 
byggs med 100 % fossilfri fjärrvärme!
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NU GÅR VI MOT 
LJUSARE TIDER.

VÅR STRÄVAN

• Skapa en god miljö

• Öka trivselfaktorn i det allmänna rummet

• Öka tillgängligheten för alla

• Minska brottsligheten i kommunen

• Öka trafiksäkerheten ute på vägarna

I starten på 2017 tog vi över ansvaret för 
över 7500 belysningspunkter i gatu-, väg- och 
parkområden samt motionsspår i Kungälv 
kommun. En för oss naturlig utveckling av 
vårt engagemang i kommunen eftersom vi i 
dags läget lyser upp de flesta hem och kontor 
här. Och antalet lampor ökar kraftigt eftersom 
det byggs som aldrig förr i Kungälv. Men det 
finns fortfarande områden som är dåligt 
ljussatta eller helt saknar belysning. Därför 
kommer vi under 2022 ihop med Kungälvs 
kommun fokusera ännu mer på belysning 
utomhus, eftersom vi vill göra Kungälv 
kommun ännu tryggare och ljusare.
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8  Kungälv Energi

100 %
FOSSILFRI

SOLENERGI.
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LÅT SOLEN GÖRA JOBBET.

LADDA BORTA BRA, 
MEN LADDA HEMMA BÄST.

Det är enkelt att installera en solcellsanlägg-
ning. Först gör vi ett hembesök och ser över 
hur och var den behöver placeras. Därefter  
tas en offert fram baserat på förutsättningarna 
vi gemensamt har kommit fram till. Efter  
godkänd offert är det bara att vänta tills  
solcellerna är levererade så åker våra tekniker 
ut och monterar dem samt all kringutrustning, 
t.ex. batterier om energin ska kunna lagras i 
hemmet. Sedan är det bara att låta solen göra 
sitt jobb. Och skulle det bli energi till övers,  
så köper vi den gärna.

finns många olika varianter att förhålla sig till. 
I samråd med våra kunniga tekniker bestäms 
vilken sorts laddare som är lämplig. Sedan 
åker en installatör ut och monterar den på 
fastigheten. När det väl är klart är det bara 
att börja ladda.

Med solceller kan de flesta bli sin egen 
elleverantör. Det har aldrig varit enklare att  
ta tillvara på solens energigivande strålar,  
och nu gör vi det även enkelt för våra kunder 
att spara sin egenproducerade el med hjälp  
av batterier. Förutom att det är bekvämt,  
sol cellerna behöver nästan ingen skötsel, så  
blir elkostnaderna lägre plus att elen är helt 
förnybar och utan utsläpp. 

Våra kunder går i allt större utsträckning 
över till att köra med el. Därför erbjuder vi 
bästa möjliga förutsättningar och lösningar 
för att ladda bilen tryggt, snabbt och hållbart  
i hemmet. Och för de som hellre laddar ute 
på vägarna har vi installerat över 100 ladd-
stationer runt om i Kungälv. 

Det enklaste alternativet är fortfarande att 
ladda bilen hemma. Där slipper du köer och 
väntetider, samtidigt som du får ut flest 
kilometer per krona.

Att ladda bilen med en egen laddbox är inte 
bara enkelt och säkert, utan även mycket 
snabbare än ett vanligt vägguttag. Och det är 
ingen raketforskning att skaffa en även om det 
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MED VARMA 
HÄLSNINGAR MUNKEGÄRDE.

100 %
FOSSILFRI

FJÄRRVÄRME.
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Eftersom Kungälv växer och utvecklas 
kommer vår kundbas att växa under de 
kommande åren. Behovet av en lokal och 
trygg produktion kommer därför bara att öka. 
Då känns det självklart för oss att investera i 
och växla upp vår satsning på långsiktig och 
klimatsmart fjärrvärme. Uppvärmning som 
dessutom inte kostar skjortan eftersom vi 
tycker att det ska löna sig att välja ett hållbart 
alternativ. Och inget annat värmer kroppen 
och själen som fjärrvärme. Bark, grenar,  
toppar och flis som annars skulle ha gått till 
spillo omvandlar vi till värme. Askan som 
blir över återförs efter ordentlig kontroll till 
naturen där den blir ett näringstillskott åt 
nya plantor och växter.

Idag producerar vi fjärrvärme på tre platser  
i kommunen – Kärna, Kode och Munkegärde 
– varav den sistnämnda produktions anlägg-
ningen producerar majoriteten av värmen som 
försörjer Kungälv kommun. För att framtids-
säkra produktionen och öka kapaciteten 
kompletterar vi nu Munkegärdeverkets två 
pannor med ytterligare en panna för att öka 
kapaciteten med 50 %. Ett arbete som  

beräknas vara klart till vintern 2023-2024. 
Givetvis kommer även den pannan 
att drivas med 100 % fossilfritt bränsle, 
nämligen grot, bark och spån. 

SÅ FUNGERAR FOSSILFRI FJÄRRVÄRME
I det stora hela är det en mycket enkel  
(och miljövänlig) teknik. Istället för att varje 
hus löser sin egna uppvärmning så delar  
flera fastigheter på en gemensam anläggning. 
Med överskottsvärmen från industrier och  
stora pannor som eldas med biobränsle, 
värms vatten upp till 70-95 °C. Vattnet 
pumpas sedan ut i ett välisolerat rörsystem 
under marken till hushåll, företag och andra 
verksamheter som är inkopplad till fjärr-
värmenätet. När vattnet når de olika 
fastigheterna sprids värmen till husens  
egna värmesystem genom en fjärrvärme-
central. Slutligen leds vattnet tillbaka till  
fjärr värmeverket för att återigen värmas 
upp och pumpas ut på nytt. Ett kretslopp 
som bara är möjligt med fjärrvärme.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KUNGÄLV ENERGI AB
Styrelsen och verkställande direktören för Kungälv Energi AB,  
556083-2064, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning  
för år 2021. Bolaget bildades år 1992. 

Kungälv Energi AB ägs sedan 2021-12-01 till 100 procent av  
AB Kongahälla, 556022-8404. Tidigare ägdes bolaget av Kungälvs kommun. 
Kungälv Energi har sedan 2010 ett helägt dotterbolag, Kungälv Närenergi 
AB, 556805-6641, som inom koncernen ansvarar för inköp och försäljning  
av el, uppförande och drift av produktionsanläggningar för förnybar el  
samt försäljning av solcellsanläggningar. 

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. 

VERKSAMHET
Kungälv Energis affärsidé:
Kunden ska uppleva oss som det självklara valet för energi- och IT  
lösningar inom Kungälvs kommun. Vi är öppna för teknisk utveckling och 
utnyttjar modern teknik för att erbjuda tjänster med god standard och  
hög tillgänglighet. På ett personligt sätt bidrar vi till samhällets utveckling 
och miljöförbättring samt ger våra kunder komfort, trygghet och  
konkurrenskraft. 

Verksamheten är organiserad i affärsområdena Elnät, Värme, Stadsnät och 
Entreprenad samt stödfunktionerna Administration och Marknad. 

I dotterbolaget, Kungälv Närenergi AB, bedrivs elhandel samt produktion  
av energi i bolagets vindkraftverk. Dessutom säljer dotterbolaget sedan år 
2018 solcellsanläggningar till företag och privatpersoner. 

Elnät
Nätverksamheten omfattar eldistribution i Kungälvs kommun, exklusive 
Marstrand, men inklusive Jörlanda i Stenungsunds kommun och Torskog  
i Lilla Edets kommun. Verksamheten omfattar även gatljusverksamheten 
inom Kungälvs kommun. 

Värme
Värme omfattar fjärrvärmenäten i Kungälvs kommun. Affärsområde  
Värme ansvarar också för el och värme som produceras av Kungälv Energi. 
Huvudbränslet i vår fjärrvärmeanläggning är biobränsle (grot, bark och 
stamved). Spillvärme köps från Göteborg Energi. Tillstånd enligt miljö-
balken för att bedriva fjärrvärmeverksamheten föreligger. 

Stadsnät
Kungälv Energi äger och sköter driften av ett fibernät inom Kungälvs 
kommun och delar av Lilla Edets kommun. I stadsnätet, som är ett  
framtidssäkert optiskt fibernät, finns internettjänster samt TV- och 
telefonitjänster. Stadsnätet byggs ut konstant för att kunna ansluta  
flera fastigheter och nya områden i kommunen. 

Elhandel
Elhandelsverksamheten finns i dotterbolaget Kungälv Närenergi.  
Marknadsfokus är på Kungälv kommuns invånare. Ökningen av marknads-
andelen har varit fortsatt stadig under året. All el som säljs är fossilfri, 
antingen från egen produktion eller köpt med ursprungsmärkning. 

Vindkraft
Kungälv Närenergi äger och driver ett vindkraftverk i Skårby söder om 
Kode, vilket togs i drift 2014. 

Solceller
Solcellsförsäljning till företag och privatpersoner tillsammans med 
samarbetspartners startades under år 2018 och har växt kraftigt  
sedan starten. 
 
Entreprenad
Entreprenadavdelningen arbetar med nyanslutningar, byggnationer samt 
drift -och underhåll för våra olika affärsområden Elnät, Stadsnät, Värme 
och Gatubelysning. 

MILJÖ
Vår utbyggnad av fjärrvärme har haft en positiv inverkan på miljön i kommunen. 
Den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmenätet bidrar till en mer miljövänlig 
kommun. 

Bredbandskommunikationen möjliggör för Kungälvsborna att arbeta hemma 
vilket bidrar till minskade utsläpp. 

All el som säljs är fossilfri, dels från Kungälv Energis egen produktion i 
vindkraftverk och från vårt biobränsleeldade värmeverk och dels köpt med 
ursprungsmärkning. 

Bolaget har skapat en bilpool där man bokar elbil eller biogasbil för att öka 
användandet av supermiljöbilar i tjänsten. 

Kungälv Energi AB har laddstolpar för elbilar. 

En solcellsanläggning har byggts för att förse bolagets elbilar med energi.  
Vi har även byggt en solcellsanläggning vid vår befintliga solvärmeanläggning  
i Munkegärde samt Stålkullen vilka driftsattes år 2019 respektive år 2021. 
Bolaget säljer solcellsanläggningar till företag och privatpersoner tillsammans 
med samarbetspartners. 

RESULTAT
Koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till ett 
överskott på 42,2 mkr (33,6 mkr år 2020). 

Investeringar
Under året har investeringar i koncernen skett med 109,5 mkr (143,7 mkr år 
2020). Fördelning mellan verksamhetsgrenarna är Elnät 55,1 mkr, Värme  
20,1 mkr, Stadsnät 30,3 mkr, Entreprenad 1,5 mkr samt företagsgemensamma 
investeringar på 2,5 mkr. 

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Finansiering av koncernens verksamhet har skett genom upplåning via 
Kungälvs Kommun. Kungälv Energis soliditet är 33,5 % (30,1 % år 2020). 
Likviditeten i koncernen skapas via ett med Kungälvs Kommun gemensamt 
koncernkonto. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Nedan framgår några av de risker som finns i koncernens verksamhet. 
Ytterligare risker framgår av bolagets riskkatalog. Bolaget har en intern- 
kontroll-plan där de mest väsentliga delarna avseende intern-kontroll är 
sammanställda. Planen uppdateras minst en gång per år och utgör grunden 
i bolagets interna kontroll. 

Finansiella risker
Koncernens tillgångar är till 30,7 % (33,5 % i bolaget) finansierade med  
eget kapital och resterande del med lånat kapital vilket innebär att stora 
ränteförändringar utgör en riskfaktor för bolaget. För 60 mkr i lån utav 
totalt 496 mkr är räntan fast. Dessutom har säkringar gjorts med hjälp av 
ränteswappar avseende 320 Mkr med fast ränta på 2,52 %, 2,70 %, 0,94 %, 
0,127 %, 1,18 %, 0,427 % samt 0,59 %. 

Vädermässiga risker
Två stormar med omfattande konsekvenser för bolaget har inträffat under 
perioden 2005-2007. Omfattande investeringar för att vädersäkra vårt elnät 
pågår. Konsekvenserna av senare stormar har inte blivit lika omfattande 
som vid tidigare stormar vilket visar att vädersäkringsinvesteringarna ger 
resultat. 

Vi är även temperaturkänsliga då våra elnätsavgifter samt även värme-
avgifter till kunderna har hög andel rörligt pris. 

Elhandelsrisker
Riskerna för vår elhandelsverksamhet är volymrisken på våra fasta avtal, 
till stor del beroende av avvikelser från normal väderlek, och profilrisken 
vilken beror på kundens uttagsprofil. Bolaget samarbetar med Skellefteå 
Kraft som elhandelspartner och elhandeln sker i deras handelssystem  
där bolagets alla fasta avtal säkras. 

Risker för vindkraftsverksamheten
Kritiskt för vindkraftsverksamheten är priserna på el och elcertifikat samt 
vindförhållanden. 
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ORGANISATION OCH PERSONAL
Antalet anställda i medeltal år 2021 var 90 personer (84 år 2020), 21 kvinnor 
och 69 män. Antalet årsarbetare (inkl timanställda) är 87 (81 år 2020). 
Sjukfrånvaron av ordinarie arbetstid har varit 3,4 % år 2021 (4,1 % år 2020). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Coronapandemin har även 2021 haft stor påverkan på bolaget och hela 
samhället. Trots detta har vi lyckats ha en hög aktivitet och utfört många 
projekt. 

Bolaget har haft ett bra samarbete med övriga delar av kommunkoncernen, 
kommunfullmäktige har också beslutat skapa ett koncernbolag, AB 
Kongahälla, för att samordna verksamheten i kommunens bolag. 

Under året har bolaget fortsatt arbetet kring säkerhetsskydd och  
IT-säkerhet. Styrelsen och företagsledningen har ökat arbetet med 
riskanalyser för bolaget verksamhet. 

Styrelsen har fastställt en affärsplan som innebär att bolaget kommer att 
satsa ännu mer på solceller och elbilsladdning. 

Våra återkommande kundundersökningar visar att vi har stort förtroende 
hos våra kunder. 

Personalstyrkan ökar i takt med att bolaget växer och uppgår till drygt  
90 personer. Bolaget har startat en satsning för personalen där vi fokuserar 
på hälsa. Planeringen för vårt aktivitetsbaserade kontor pågår för fullt. 

Stadsnätet är en viktig del av samhällets infrastruktur. Under året har  
stora satsningar gjorts på att få nätet driftsäkert och väldokumenterat.  
En ny spännande tjänst i stadsnätet är den så kallade ”Omsorgsportalen”. 

Projektet för utökad värmeproduktion i Munkegärde närmar sig genom-
förande, Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-15 att ge styrelsen för 
Kungälv Energi mandat att besluta om föreslagen utbyggnad av värme-
produktion. Värmeproduktionen i Stålkullen stängdes ner under året och 
områdesnätet är nu anslutet Kungälvs centrala nät. Styrelsen har även 
fattat beslut om att, utöver elnät och stadsnät, även bygga ut fjärrvärme  
i industriområdet Rollsbo Västerhöjd. 

I februari månad hade bolaget högsta värdet någonsin avseende inmatad 
el-effekt. Bolaget har stort fokus på regleringen av elnätsintäkterna. 
Regleringen styr våra möjligheter att underhålla elnätet framöver. 
Bolaget kommer att fortsätta att investera i elnätet för att trygga elleveran-
serna. Planeringen av en ny mottagningsstation för el 130/20 kV fortsätter.· 

I slutet av året gjorde flera samverkande faktorer att elpriset steg till 
rekordnivåer. Priserna gjorde att regeringen beslutat att tillfälligt lämna 
bidrag till privatpersoner med hög elförbrukning. 

Intresset för att bygga solcellsanläggningar har varit fortsatt stort bland 
våra kunder. 

I takt med att verksamheten växer försöker vi förbättra våra arbets-
processer. Vi arbetar efter en projektmodell som vi hela tiden försöker 
förbättra. Vi har under året genomfört flera lyckade projekt med  
gemensam projektledare för våra olika verksamheter.

FRAMTIDA UTVECKLING
Kungälv utvecklas - Kungälv Energi vill vara med och leda utvecklingen. 
Kungälv Energis vision är att vi aktivt ska bidra till samhällets hållbara 
utveckling och öka våra kunders livskvalitet i vardagen. Bolaget kommer att 
fortsätta engagera sig i att skaffa förutsättningar för ett fossilfritt Kungälv. 

Ett omfattande arbete för bolaget och alla andra som verkar i Kungälvs 
kommun kommer att vara att söka nya möjligheter att producera lokal 
förnybar energi. Bolaget kommer att vara aktivt i arbetet med att ta fram  
en ny energiplan för Kungälvs kommun. 

Av hänsyn till vår miljö kommer elektrifieringen att fortsätta öka. För att 
möjliggöra regionens utveckling krävs det att eldistributörerna i regionen 
samverkar. Tillsammans måste vi se till att alla delar fungerar. Energin 
måste finnas, effekten måste räcka till även de kallaste vinterdagar, elnätet 
måste ha tillräcklig kapacitet för att få fram el till alla förbrukare. 

Stadsnätsverksamheten har en fortsatt hög investeringstakt. Vår utmaning, 
tillsammans med kommunen och alla medborgare, är att kunna ansluta alla 
till vårt snabba fibernät. 

Kungälv växer – så gör även alla affärsområden inom bolaget. Den stora 
satsningen på solceller och laddning kommer att märkas.

Bolaget följer utvecklingen avseende Vätgas för att se om bolaget kan  
ha en roll i värdekedjan. 

Direktmarknadsföring kommer att fortsätta i form av kombinations-
erbjudande för produkterna inom värme, stadsnät och elhandel. 

Vi kommer att fortsätta att följa upp vad kunderna tycker om oss genom 
löpande kundenkäter mm. Vårt kundfokus kan bli ännu bättre. 

Koncernsamarbeten är viktigt för oss och vi kommer aktivt att söka nya 
möjligheter till effektivisering genom samarbeten. 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAG
Aktie- 

kapital
Reserv-

fond
Balanserat 

res
Årets 

res
Totalt

Belopp vid årets ingång 25 000 70 066 0 7 923 102 989

Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma; utdelning -7 923 -7 923

Årets resultat 10 053 10 053

Belopp vid årets utgång 25 000 70 066 0 10 053 105 119

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERN  
Aktiekapital Balanserat res m m Totalt

Belopp vid årets ingång 25 000 322 722 347 722

Förändring p g a ändrad 
skattesats 2 491 2 491

Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma; utdelning -7 923 -7 923

Årets resultat 33 217 33 217

Belopp vid årets utgång 25 000 350 507 375 507

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Årets resultat    10 053 160 kronor 
Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att till aktieägarna 
utdelas totalt    10 053 160 kronor

Utdelningen kommer att utbetalas före 2022 års utgång. 

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet  
till 32,9 % och koncernens soliditet till 30,1 %. Soliditeten är fortsatt 
betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet 
fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen 
bedöms kunna upprätthållas på likaledes betryggande nivå. 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, 
och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser  
på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den 
föreslagna utdelningen kan härmed försvaras med hänsyn till vad som 
anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 stycket (försiktighetsregeln). 
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Flerårsöversikt Översikten avser koncernen förutom då det står att den avser moderbolag. 

2021 2020 2019 2018 2017

RESULTATRÄKNING, TKR
Omsättning 417 069 337 274 352 699 327 095 294 822

Avskrivningar -61 879 -64 516 -60 362 -58 027 -58 110

Rörelseresultat 49 721 41 123 40 315 45 589 36 262

Resultat från finansiella poster -7 516 -7 522 -6 609 -7 356 -10 052

Årets resultat efter finansiella poster 42 205 33 601 33 706 38 233 26 211

BALANSRÄKNING, TKR
Anläggningstillgångar 1 054 331 1 006 757 929 320 887 254 837 390

Omsättningstillgångar 169 701 118 163 122 106 132 515 89 269

Eget kapital (moderbolag) 105 119 102 989 107 904 97 856 101 066

Obeskattade reserver (moderbolag) 340 581 310 873 287 352 269 877 234 677

Uppskjuten skatteskuld  70 260 66 631 61 493 59 373 51 629

Avsättningar, pensioner 54 980 52 579 48 176 46 846 45 591

Långfristiga skulder 496 000 461 000 459 000 444 000 424 000

Kortfristiga skulder 227 437 196 988 148 503 160 700 120 065

Summa Eget kapital o skulder moderbolag 1 221 264 1 154 357 1 081 075 1 048 153 952 877

Summa Eget kapital o skulder koncern 1 224 184 1 124 920 1 051 426 1 019 769 926 811

NYCKELTAL
Total investering, Mkr 111 144 108 112 89

Antal anställda, medeltal 90 84 81 77 72

Omsättning per anställd 4 634 4 015 4 354 4 248 4 095

Omsättningsökning/minskning % 24 -4 8 11 6

Soliditet %, moderbolag 33,5 30,1 30,9 29,4 29,8

Soliditet %, koncern 30,7 30,9 31,8 30,3 30,7

Avkastning på totalt kapital % 4,3 3,8 3,9 4,7 3,9

Avkastning på eget kapital % 11,7 9,9 12,5 12,9 9,5

Soliditet: Eget kapital, justerat med obeskattade reserver och uppskjuten skatt, i förhållande till balansomslutningen.   
Avkastning på totalt kapital:  Resultat före finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. 
Avkastning på eget kapital:  Resultat efter finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig eget kapital.

Faktaruta / stadsnät
2021 2020 2019 2018 2017

Antal fiberanslutningar 13 700 13 050 12 300 11 600 11 000

Antal aktiva kunder (inkl företag) 11 100 10 700 9 500 8 700 8 100

Företag, antal anslutningar 780 680 620 520 470

Omsättning 54,8 56,7 48 41,3 42,7 Mkr

Årets investeringar 30,3 37,2 34,8 37,9 39,3 Mkr

Årets resultat före skatt o disp. 5,9 9,0 1,1 -5,0 1,0 Mkr

Faktaruta / elhandel
2021 2020 2019 2018 2017

Antal kunder 10 259 9 593 9 191 8 300 7 412

Såld volym 173 156 158 122 105 GWh

Årets resultat före skatt o disp. -2 067 4 604 4 171 1 358 2 217 Tkr

F L E R Å R S Ö V E R S I K T
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F L E R Å R S Ö V E R S I K T

Faktaruta / elnät
2021 2020 2019 2018 2017

Transiterad energi (inkl förluster) 420,1 382,4 389,2 399,2 385,8 GWh

Transiteringskostnader 25,3 22,1 21,2 22,7 20,2 Mkr

Regionnätsavgift   6,1 5,8 5,4 5,7 5,2 öre/kWh

Transiteringsintäkter -belopp 131,8 122,5 120,6 118,8 114,0 Mkr

Transiteringsintäkter -per kWh 31,4 32 31 29,8 31,5 öre/kWh

Förluster 19,8 18,2 18,9 19,5 19,5 GWh

Medelavbrottstid per kund:
inkl planerade avbrott/externa nät 95,1 108,7 111 102,5 93 min

driftstörning i eget nät 66,6 86,9 66,8 75,2 54 min

Genomsnittligt antal avbrott per kund:
driftstörning i eget nät 1,0 1,7 1,7 1,4 0,9

Antal kunder 23 422 23 078 22 995 22 392 22 130

Årets investeringar 55,1 73,7 65,7 58,7 34,5 Mkr

Årets resultat före skatt o disp. 17,2 16,6 22,4 23,3 21,5 Mkr

Faktaruta / värme
2021 2020 2019 2018 2017

PRODUKTION MUNKEGÄRDEVERKET
Biopannor   77,4 64,2 75,5 74,5 72,4 GWh

Rökgaskondensering  24,9 23 27,6 26,8 27 GWh

Oljepannor, bioolja   1,7 0,48 0,3 0,42 0,46 GWh

Sol 1,4 1,7 1,4 1,7 1,4 GWh

Elproduktion 4,7 3,5 7,3 8,8 6,7 GWh

Inköpt värme 37,9 35,7 29,1 32,2 29,1 GWh

Produktion närvärme
Pelletspannor 2,7 4,6 5,6 5,5 5,1 GWh

Oljepannor 0,11 0,17 0,28 0,12 0,11 GWh

Sol 0 0,2 0,17 0,21 0,18 GWh

Total produktion 150,8 133,5 147,1 150,2 142,5 GWh

Bränslekostnad inkl. inköp från Göteborg Energi   34,9 32 32 34,5 28,8 Mkr

Försäljningsintäkter Värme -belopp 100,5 81,1 88,4 93,1 87,7 Mkr

Försäljningsintäkter Elproduktion -belopp 2 0,02 1,4 7,3 0,9 Mkr

Försäljningsintäkter Utsläppsrätter 1,9 1,3 2 1,3 1,6 Mkr

Antal kunder (debiterade anläggningar) 1 092 1 086 1 082 1 072 1 060

Årets investeringar 20,1 26,3 3,2 4,8 12,2 Mkr

Årets resultat före skatt o disp. 19,8 2,5 6,9 15,2 11, 4 Mkr

Faktaruta / vindkraft
2021 2020 2019 2018 2017

Elproduktion 6,4 7,1 6,3 6,2 6,9 GWh

Årets investeringar 0 0 0,3 0 0,02 Mkr

Resultat 530 -1 210 259 1 085 -8 116 Tkr

Återföring nedskrivning/Nedskrivning fordr 0 0 -2 082 0 0 Tkr

Årets resultat före skatt o disp. 530 -1 210 -1 823 1 085 -8 116 Tkr

F A K T A R U T O R
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R E S U L T A T R Ä K N I N G

Resultaträkning Not 1,3
Not Koncernen Moderbolaget

RÖRELSENS INTÄKTER 2021 202 0 2021 202 0

Nettoomsättning Not 2 531 542 433 579 427 587 378 604
Avgår energiskatt Not 2 -140 295 -127 470 -140 295 -127 470
Aktiverat arbete för egen räkning 14 087 15 845 14 087 15 845
Anslutningsavgifter 18 828 20 347 18 828 20 347
Övriga rörelseintäkter 6 994 10 818 9 164 12 917

Summa rörelsens intäkter 431 156 353 119 329 371 300 243

RÖRELSENS KOSTNADER
Transiteringskostnader  -25 257 -22 605 -25 257 -22 605
Inköp förlustenergi 0 0 -14 289 -5 866
Flis, bioolja, fjärrvärme -34 894 -31 751 -34 894 -31 751
Inköp el för elhandel -113 491 -49 749 0 0
Övriga externa kostnader Not 4 -69 852 -70 205 -67 320 -66 224
Personalkostnader Not 5 -74 562 -71 378 -74 562 -71 378
Avskrivningar på materiella anläggn. tillgångar Not 6 -61 879 -64 516 -60 991 -63 628
Nedskrivning materiella anläggn.tillg. Not 7 -1 500 -1 792 -1 500 -1 792

Summa rörelsens kostnader -381 435 -311 996 -278 813 -263 244

Rörelseresultat Not 2 49 721 41 123 50 558 36 999

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter
Ränteintäkter Kungälvs kommun kortfristiga 122 113 122 86
Övriga ränteintäkter 0 0 0 0

122 113 122 86
Finansiella kostnader
Räntekostnader Kungälvs kommun långfr utlåning -7 629 -7 626 -6 842 -6 834
Övriga räntekostnader -9 -9 -9 -9

-7 638 -7 635 -6 851 -6 843

Summa resultat från finansiella poster -7 516 -7 522 -6 729 -6 757

Resultat efter finansiella poster 42 205 33 601 43 829 30 242
Bokslutsdispositioner Not 8 0 0 -30 908 -20 162
Årets skatt  Not 9 -8 988 -7 190 -2 868 -2 157

Årets resultat 33 217 26 411 10 053 7 923
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ANTALET SOM  
ANSLUTER SIG TILL  
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B A L A N S R Ä K N I N G 

Balansräkning Not 1
Not Koncernen Moderbolaget

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Materiella anläggningstillgångar Not 10
Byggnader Not 11 19 077 17 102 19 077 17 102
Mark Not 12 2 575 2 270 2 575 2 270
Distributionsanläggningar elnät Not 13 529 927 501 075 529 927 501 075
Gatljusanläggningar Not 14 52 159 51 364 52 159 51 364
Inventarier, verktyg och installationer Not 15 30 764 32 361 30 764 32 361
Fjärrvärmeanläggningar Not 16 189 768 185 902 189 768 185 902
Opto- och telenät Not 17 211 129 198 331 211 129 198 331
Vindkraftverk Not 18 14 428 15 142 0 0
Solceller Not 19 4 504 3 058 0 0

1 054 331 1 006 757 1 035 399 988 405
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag Not 20 0 0 10 000 10 000
Andelar i intresseföretag Not 21 152 152 152 152
Fordringar hos koncernföretag 0 0 45 000 45 000

Summa anläggningstillgångar 1 054 483 1 006 757 1 090 551 1 043 557

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager; råvaror och förnödenheter 8 446 8 453 8 426 8 448

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   39 389 27 002 39 389 27 002
Skattefordran 514 186 486 158

Fordran på Kungälvs kommun 7 410 7 366 7 410 7 366
Övriga fordringar 15 563 8 411 6 843 7 576
Fordran på koncernföretag 0 0 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 22 98 379 66 745 68 159 60 250

161 255 109 710 122 287 102 352

Likvida medel 0 0 0 0

Summa omsättningstillgångar 169 701 118 163 130 713 110 800

Summa tillgångar 1 224 184 1 124 920 1 221 264 1 154 357
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B A L A N S R Ä K N I N G 

Balansräkning forts. Not 1
Not Koncernen Moderbolaget

EGET KAPITAL & SKULDER 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 25 000 25 000

Annat eget kapital inkl årets resultat 350 507 322 722

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 250 000 aktier à kvotvärde 100 kr   25 000 25 000
Reservfond 70 066 70 066

Summa bundet eget kapital 95 066 95 066

Fritt eget kapital
Årets resultat 10 053 7 923

Summa fritt eget kapital 10 053 7 923

Summa eget kapital 375 507 347 722 105 119 102 989

OBESKATTADE RESERVER Not 23
Avskrivning utöver plan   340 581 310 873

Summa obeskattade reserver 340 581 310 873

AVSÄTTNINGAR
Avsatt till pensioner Not 24 54 980 52 579 54 980 52 579
Uppskjuten skatteskuld Not 9 70 260 66 631 0 0

Summa avsättningar 125 240 119 210 54 980 52 579

LÅNGFRISTIGA SKULDER Not 25
Långfristiga lån via Kungälvs kommun 496 000 461 000 496 000 461 000

Summa långfristiga skulder 496 000 461 000 496 000 461 000

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 61 371 51 516 46 877 46 356
Skatteskuld 0 0 0 0
Skuld till Kungälvs kommun Not 26 109 886 94 928 51 190 121 734
Övriga skulder 44 632 40 449 44 632 40 449
Skulder till koncernföretag 0 0 71 710 9 022
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  Not 27 11 548 10 095 10 175 9 355

Summa kortfristiga skulder 227 437 196 988 224 584 226 916

Summa eget kapital & skulder 1 224 184 1 124 920 1 221 264 1 154 357

9 593
10 259

7 412

8 300

6,9 Gwh 6,2 Gwh 6,3 Gwh
7,1 Gwh

6,4 Gwh

9 191

ANTAL  
ELHANDELSKUNDER  
SEDAN 2017.
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ELPRODUKTION  
FRÅN VINDKRAFT  
SEDAN 2017.

K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S 

Kassaflödesanalys 
Not Koncernen Moderbolaget

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2021 2020 2021 2020

Rörelseresultat före finansiella poster 49 721 41 123 50 558 36 999

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet;
Avskrivningar anläggningstillgångar 61 879 64 516 60 991 63 628
Nedskrivning anläggningstillgångar 1 500 1 792 1 500 1 792
Förändring avsättning pensioner 2 401 4 403 2 401 4 403

115 501 111 834 115 450 106 822

Erhållen ränta 122 113 122 86
Erlagd ränta -7 638 -7 673 -6 851 -6 881
Betald inkomstskatt -3 196 -2 157 -3 196 -2 157

-10 712 -9 717 -9 925 -8 952
104 789 102 117 105 525 97 870

Förändring varulager 7 1 524 21 1 479
Förändring kundfordringar -12 387 4 106 -12 387 4 106
Förändring övriga kortfristiga fordringar -38 830 -2 983 -7 220 425
Förändring leverantörsskulder 9 855 13 985 521 13 756
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder -8 946 14 475 51 909 21 400

-50 301 31 107 32 844 41 166

Kassaflöde från den löpande verksamheten 54 488 133 224 138 369 139 036

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar Not 10 -111 105 -143 745 -109 484 -143 745
Avyttring materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -111 105 -143 745 -109 484 -143 745

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 110 000 125 000 110 000 125 000
Amortering av skuld -75 000 -123 000 -75 000 -123 000
Koncernkredit  29 540 21 359 -55 962 15 547
Utbetald utdelning -7 923 -12 838 -7 923 -12 838

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 56 617 10 521 -28 885 4 709

Årets kassaflöde 0 0 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0 0 0
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N O T E R

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen  
och   Bokföringsnämndens allmänna råd BFN 2012:1 Årsredovisning och  
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.       

Intäkterna redovisas när produkten/tjänsten har levererats till 
kunden eller när elcertifikat och utsläppsrätter har erhållits. Det 
inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer  
att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas  
till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.    
 Uppdragsinkomster för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt  
när arbetet är väsentligen fullgjort.       

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Koncernredovisningen omfattar dotterbolag där moderbolag innehar  
mer än 50 % av  rösterna. Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden.       

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, 
vilket innebär  att värderingen sker utifrån anskaffningsvärde.       

Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindningar  
(säkringsredovisning) Avtal om ränteswapar skyddar mot ränteföränd-
ringar vilket är närmare beskrivet i  förvaltningsberättelsen. Genom 
säkringarna erhåller bolaget en fast ränta och det  är denna ränta som 
redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader.        

Säkringsredovisningens upphörande
Säkringsredovisningen avbryts om säkringsredovisningen förfaller,  
säljs, avvecklas  eller löses in eller säkringsrelationen inte längre 
uppfyller villkoren för säkringsredovisning. Eventuellt resultat från  
en säkringstransaktion som avbryts i förtid  redovisas omedelbart i 
resultaträkningen.         

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med  avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.  I anskaffningsvärdet för 
egentillverkade anläggningstillgångar ingår förutom material  o externa 
kostnader även direkt lön o sociala avg samt skälig del av indirekta 
kostn.  När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
kvarvarande del av  den gamla komponenten och den nya komponen-
tens anskaffningsvärde aktiveras.  Utgifter för löpande reparation och 
underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive 
realisationsförlust för avyttring av en anläggningstillgång redovisas 
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.  Materiella 
anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda  
nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används.         

Härvid tillämpas följande avskrivningstider:   
Byggnader    20-50 år
Distributionsanläggningar elnät    30-35 år
Gatljusanläggningar    5-35 år
Inventarier, verktyg och installationer    3-15 år
Fjärrvärmeanläggningar, kulvert    30 år
Fjärrvärmeanläggningar, övrigt    20-50 år
Opto- och teleanläggningar    5-20 år
Vindkraftverk, grund och väg    50 år
Vindkraftverk, transformator o elansl    35 år
Vindkraftverk, verket    25 år
Solcellsfält    25 år

Ägarförhållanden
Kungälv Energi AB är av AB Kongahälla, 556022-8404, helägt bolag. 
   

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade   
 kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetal-
ningar.  Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.  
   
Aktiverat arbete för egen räkning avser tid nedlagd av egen personal   
 avseende projekt vilka har bokförts såsom investering.       
       
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning  
beräknas bli betalt.        

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om    
inte annat anges.   

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och  
netto försäljningsvärdet med avdrag för inkurans med 2,5 %.       
   
Avsättningar görs för pensioner samt för uppskjuten skatt. Se not 24 
resp not 9.       

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Företaget har förmånsbestämda planer och företaget har därmed en 
förpliktelse  att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande  
och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersätt-
ningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att 
avkastningen på tillgångarna avviker  från förväntningarna (investeringsrisk). 
       
Låneutgifter 
I Kungälv Energi har inga låneutgifter aktiverats vid tillverkning/utveckling 
av  anläggningstillgångar. I Kungälv Närenergi har låneutgifter under 
byggnationstiden av vindkraftverk aktiverats i anskaffningskostnaden.  
     
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som 
gäller  på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skatte-
satser och  skatteregler som är beslutade före balansdagen.  Fordringar 
och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till  kvittning. 
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultat-
räkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion  
som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatte-
effekten i eget kapital.         
     
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en 
prövning av nedskrivningsbehov.  Har tillgången ett återvinningsvärde som 
är lägre än det redovisade värdet,  skrivs den ner till återvinningsvärdet. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de 
lägsta  nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassa-
genererande  enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs  
per varje balansdag en  prövning av om återföring bör göras.       
       
Likvida medel
Kungälvs Kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkontosystem. 
 Mellan kommunen och Kungälv Energi har interna kreditvolymer avtalats.   
 Skulden på koncernkontot vid årsskiftet redovisas som kortfristig skuld 
till Kungälvs Kommun.         
 
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderbolaget 
som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.     

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner  
 i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.   
 
Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde  
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår   
 köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader.  
Eventuella  koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas.  
Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.      .   
 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Kungälv Energi - Årsredovisning 2021

Kungälv Energi  21

N O T E R N O T E R

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovis-
ningslagen.

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen,   
 inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.   

Bedömningar och uppskattningar
Styrelsen bedömer att det inte finns någon betydande risk för någon 
väsentlig  justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i 
framtiden eller som  har någon betydande effekt på redovisade belopp i 
denna årsredovisning.         

Not 5,7,8,12,13,14,15,16,17,18,22 avser även koncernen.         

Not 2 Nettoomsättning 

Nettoomsättningen fördelar sig 
på rörelsegrenar enligt följande:

        Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Transiteringsintäkter elenergi 131 820 122 465 131 820 122 465

Intäkter gatljus 10 507 9 396 10 507 9 396

Intäkter elproduktion värmeverket 1 993 16 1 993 16

Intäkter utsläppsrätter 1 925 1 263 1 925 1 263

Intäkter värmeleveranser 100 542 81 064 100 542 81 064

Intäkter stadsnätsverksamhet 40 505 36 929 40 505 36 929

Försäljning elhandel 97 109 49 125 0 0

Intäkter vindkraft 2 968 1 191 0 0

Solceller 3 883 4 658 0 0

Totalt 391 254 306 107 287 292 251 133

Rörelseresultatet fördelar sig på  
rörelsegrenar enligt följande:

2021 2020 2021 2020

Transitering el 21 156 20 517 21 156 20 517

Fjärrvärmeleveranser 20 386 3 137 20 386 3 137

Stadsnätssverksamhet 8 068 11 205 8 068 11 205

Entreprenadverksamhet 949 2 142 949 2 142

Elhandel -2 067 4 577 0 0

Vindkraft 1 317 -418 0 0

Solceller -87 -36 0 0

Totalt 49 721 41 123 50 558 36 999

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolaget
Av årets intäkter avser 0,7 % (0,7 % 2020) försäljning till koncern-
företag.  Av rörelsekostnaderna avser 6,2 % (2,7 % 2020) inköp från 
koncernföretag.       
     
Not 4 Övriga externa kostnader

I övriga externa kostnader ingår ersättningar till revisionsföretag  
enligt följande: 

        Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

KPMG, revision 226 192 162 158

KPMG, rev.verks utöver rev.uppdr 65 62 65 62

Ernst & Young, rev.verks utöver rev.
uppdr

35 35 35 35

Totalt 326 289 262 255
 
 

Not 5 Personal

Antal anställda, med fördelning 
på kvinnor och män uppgår till

2021 2020

- Kvinnor 21 19

- Män 69 63

Totalt 90 82

Löner och ersättningar för

 - Styrelse och VD 1 818 1 608

 - Övriga anställda 46 293 43 187

Totala löner och ersättningar 48 111 44 795

Sociala avgifter enligt lag o avtal 14 937 13 427

Pensionskostnader  7 497 9 094

Varav pensionskostnad styrelse o VD 1 414 1 065

Löne- o avkastn.skatt 

samt personalförsäkringar 1 910 2 301

Övriga personalkostnader 2 107 1 761

Summa personalkostnader 74 562 71 378

Avtal om avgångsvederlag
För avtal med VD gäller en uppsägningstid om 12 månader för  bolagets 
del med rätt att skilja VD från hans befattning med oförändrade  anställ-
ningsförmåner under uppsägningstiden. Avgångsvederlag utgår om 
VD sägs upp av annan anledning än grovt avtalsbrott med 8 mån från 
uppsägningstidens utgång. Ersättning under uppsägningstiden eller tid 
för avgångsvederlag skall jämkas om VD erhåller annan anställning. 
     
Not 6 Avskrivning materiella anläggningstillgångar

        Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Byggnader 895 885 895 885

Distributionsanläggningar elnät 20 908 26 098 20 908 26 098

Gatljusanläggningar 2 916 2 440 2 916 2 440

Invent, verktyg o installationer 6 779 6 064 6 779 6 064

Fjärrvärmeanläggningar 13 914 13 331 13 914 13 331

Opto- och telenät 15 578 14 809 15 578 14 809

Vindkraft 714 714 0 0

Solceller 174 174 0 0

Totalt 61 879 64 516 60 991 63 628

Not 7 Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

År 2021 har nedskrivning gjorts med 1,5 Msek avseende fiberinvesteringar 
slutförda under 2021 efter bedömning av framtida kassaflöden.    
År 2020 har nedskrivning gjorts med 292 tsek avseende laddinfrastruktur-
investeringar efter bedömning av projektets framtida kassaflöde.   
År 2020 gjordes också en nedskrivning med 1,5 Msek av fiberinvesteringar  
slutförda år 2020 efter bedömning av framtida kassaflöden.     
   
Not 8 Bokslutsdispositioner (mb)

2021 2020

Avskrivningar utöver plan 29 708 23 521

Avgivet/Mottaget koncernbidrag  1 200 -3 359

Totalt 30 908 20 162
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NOTER forts
Not 9 Skatt på årets resultat

       Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Aktuell skatt 2 868 2 157 2 868 2 157

Uppskjuten skatt 6 120 5 033 0 0

Skatt på årets resultat 8 988 7 190 2 868 2 157

Redovisat resultat före skatt 42 205 33 601 12 921 10 081

Skatt ber enl gällande skattesats 2 662 2 157 2 662 2 157

Skatt av ej avdragsg kostn 206 11 206 11

Skatt hänf till tidigare år 0 -11 0 -11

Uppskj skatt avs obesk res 6 120 5 033 0 0

Redovisad skattekostnad 8 988 7 190 2 868 2 157

Uppskjuten skatt är 20,6 % av obesk res i BR 70 260 år 2021 (66 631 år 2020, 
skattesats 21,4 %).     

Not 10 Förvärv av materiella anläggningstillgångar

       Koncernen Moderbolaget

Årets investeringar 2021 2020 2021 2020

Byggnader 2 870 316 2 870 316

Mark 305 0 305 0

Distributionsanläggningar elnät 50 866 56 036 50 866 56 036

Gatljusanläggningar 3 711 16 069 3 711 16 069

Invent, verktyg och installationer 4 075 8 183 4 075 8 183

Fjärrvärmeanläggningar 17 781 25 941 17 781 25 941

Stadsnät 29 876 37 200 29 876 37 200

Solcellsfält 1 621 0 0 0

111 105 143 745 109 484 143 745

Not 11 Byggnader

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 61 959 61 643

Årets anskaffning 2 870 316

Utgående ack. anskaffningar 64 827 61 959

Ingående ack. avskrivningar -44 852 -43 967

Årets avskrivningar -895 -885

Utgående ack. avskrivningar -45 749 -44 852

Utgående planenligt restvärde 19 077 17 106

Taxeringsvärde byggnad 7 506 7 506

Not 12 Mark

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 2 270 2 270

Årets anskaffning 305 0

Utgående ack. anskaffningar 2 575 2 270

Utgående planenligt restvärde 2 575 2 270

Taxeringsvärde mark 241 241

Not 13 Distributionsanläggningar elnät

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 849 199 796 958

Årets anskaffningar 49 760 56 036

Försäljningar och utrangeringar -1 561 -3 795

Utgående ack. anskaffningar 897 398 849 199

Ingående ack. avskrivningar -348 126 -325 823

Försäljningar och utrangeringar 1 561 3 795

Årets avskrivningar -20 908 -26 098

Utgående ack. avskrivningar -367 473 -348 126

Utgående planenligt restvärde 529 927 501 075

Not 14 Gatljusanläggningar

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 57 492 41 423

Årets anskaffningar 3 711 16 069

Utgående ack. anskaffningar 61 203 57 492

Ingående ack. avskrivningar -6 127 -3 687

Årets avskrivningar -2 916 -2 440

Utgående ack. avskrivningar -9 043 -6 127

Utgående planenligt restvärde 52 159 51 364

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 108 736 102 303

Årets anskaffningar 5 181 8 183

Försäljningar och utrangeringar 0 -1 750

Utgående ack. anskaffningar 113 917 108 736

Ingående ack. avskrivningar -76 383 -71 777

Försäljningar och utrangeringar 0 1 750

Årets avskrivningar -6 779 -6 064

Utgående ack. avskrivningar -83 162 -76 091

Årets nedskrivningar 0 -292

Utgående planenligt restvärde 30 763 32 356

Not 16 Fjärrvärmeanläggningar

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 522 376 496 435

Årets anskaffningar 17 781 25 941

Utgående ack. anskaffningar 540 157 522 376

Ingående ack. avskrivningar -336 472 -323 141

Årets avskrivningar -13 915 -13 331

Utgående ack. avskrivningar -350 387 -336 472

Utgående planenligt restvärde 189 768 185 903

Not 17 Opto- och telenät

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 321 154 283 954

Årets anskaffningar 29 876 37 200

Utgående ack. anskaffningar 351 030 321 154

Ingående ack. avskrivningar -122 822 -106 513

Årets avskrivningar -15 578 -14 809

Utgående ack. avskrivningar -138 400 -121 322

Årets nedskrivning -1 500 -1 500

Utgående planenligt restvärde 211 129 198 332

Not 18 Vindkraft

Koncernen 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 40 978 40 978

Årets anskaffningar 0 0

Utgående ack. anskaffningar 40 978 40 978

Ing ack. Avskrivningar/nedskrivningar -25 837 -25 123

Årets avskrivningar -714 -714

Utgående ack. Avskrivningar/nedskrivningar -26 551 -25 837

Årets nedskrivning 0 0

Utgående planenligt restvärde 14 428 15 142

N O T E R 
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Not 19 Solceller

       Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärdevärde 3 398 3 398 0 0

Årets anskaffningar 1 621 0 0 0

Utgående ack. anskaffningar 5 019 3 398 0 0

Ingående ack. avskrivningar -340 -166 0 0

Årets avskrivningar -174 -174 0 0

Utgående ack. avskrivningar -514 -340 0 0

Utgående planenligt restvärde 4 504 3 058

Not 20 Andelar i koncernföretag (mb)

2021 2020

Dotterföretag Kungälv Närenergi AB,  
säte i Kungälv, 556805-6641, 50 000 aktier

Kapitalandel & rösträttsandel: 100 % 10 000 10 000

Not 21 Andelar i intresseföretag (mb)

2021 2020

Direktägda andelar i Värmek (intresseorg.) 10 10
Net West 142 142

152 152

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen 2021 2020

Upplupna värmeavgifter 14 647 10 975

Uppl intäkt certifikat elprod,utsläppsrätter 2 845 2 224

Upplupen elnätsdebitering 42 740 37 990

Upplupen bredbandsdebitering 1 797 1 759

Upplupen elhandelsdebitering 31 581 8 207

Underhållsavtal vindkraftverk 697 627

Försäkringar 1 227 3 321

Förutbet kostn bränsle fjärrvärme 0 0

Solcellsanläggningar till kunder 95 670

Övriga poster 2 750 972

Summa 98 379 66 745

Moderbolaget 2021 2020

Upplupna värmeavgifter 14 647 10 975

Uppl intäkt certifikat elprod,utsläppsrätter 2 845 2 224

Upplupen elnätsdebitering 42 740 37 990

Upplupen bredbandsdebitering 1 797 1 759

Adm tjänster Kungälv Närenergi 2 170 2 098

Föräkringar  1 227 3 321

Förutbet kostn bränsle fjärrvärme 0 0

Övriga poster 2 733 1 883

Summa 68 159 60 250

Not 23 Obeskattade reserver (mb)

2021 2020

Ackumulerad skillnad mellan

bokförda avskrivningar och

avskrivningar utöver plan 340 581 310 873

Not 24 Avsatt till pensioner

Avser intjänade KPA-pensioner under åren 1992-2021. Den  
avgifts bestämda ålderspensionen avseende år 2021, 2 087 Tkr,  
utbetalas under år 2022 och har bokförts som kortfristig skuld. Fr o m 
1998 betalas delar av den årliga pensionskostnaden till Pensionsvalet.  
KPA-pensioner före år 1992 är skuldförda hos Kungälvs Kommun   
som också har gått i borgen för bolagets pensionsutfästelse.

Not 25 Långfristiga skulder

Nedan anges del av långfristig skuld som förfaller till betalning   
senare än fem år efter balansdagen.

2021 2020

Efter 5 år Totalt Totalt

Långfristigt lån via

Kungälvs kommun 0 496 000 461 000
Övrigt långfristigt lån 0 0 0

Totalt 0 496 000 461 000

Not 26 Kortfr skuld Kungälvs kommun

       Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Kortfr del långfr skuld 0 0 0 0
Lev.skuld  6 055 20 638 6 055 20 638
Koncernkonto 103 831 74 290 45 135 101 096
Totalt 109 886 94 928 51 190 121 734

Kungälvs Kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkonto-
system.  Mellan kommunen och Kungälv Energi har interna kredit-
volymer avtalats. Skulden på koncernkontot vid årsskiftet redovisas 
som kortfristig skuld till Kungälvs Kommun.      
   

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 2021 2020

Upplupen lön 1 030 1 005

Semesterlöneskuld 2 458 2 163

Sociala avgifter 1 069 976

Upplupen räntekostnad 520 514

Transiteringsavgift elnät 1 264 0

Underhåll elnät 1 844 0

Elcertifikat 377 748

Markersättning 214 142

Energikostnad 1 264 2 263

Uthyrning solpaneler solcellsfält 649 792

Solcellsanläggningar till kunder 101 7

Övriga poster 758 1 485

Summa 11 548 10 095

Moderbolaget 2021 2020

Upplupen lön 1 030 1 005

Semesterlöneskuld 2 458 2 163

Sociala avgifter 1 069 976

Upplupen räntekostnad 520 514

Markersättning 0 0

Energikostnad 138 2 263

Nätförluster 0 915

Transiteringsavgift elnät 1 264 0

Underhåll elnät 1 844 0

Övriga poster 1 855 1 522

Summa 10 175 9 355

N O T E R 
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Not 28 Ställda säkerheter

2021 2020

Ställda säkerheter

Eventualförpliktelser 13 482 3 829

Kungälv Energi AB har ett borgensåtagande såsom för egen skuld för    
samtliga Kungälv Närenergi ABs förpliktelser gentemot Skellefteå Kraft 
AB och Skellefteå Kraft Energihandel AB. Upptaget belopp är skulder  
per 31/12.      

Not 29 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2021 2020

Ordinarie styrelseledamöter 7 7

Varav kvinnor 0 0

Arbetstagarrepresentanter inkl. suppleanter 4 4

Antalet ledande befattningshavare 7 7

(VD o affärsområdeschefer)

Varav kvinnor 3 3

Antal styrelsemöten har varit 8 st i Kungälv Energi AB och 5 st i  
Kungälv Närenergi AB. Genomsnittlig närvaro vid mötena har varit 83 %  
i Kungälv Energi respektive 86 % i Kungälv Närenergi.  Utvärdering av VDs 
och styrelsens arbete har gjorts enligt i bolagen gällande rutiner. VD har 
varit sekreterare vid styrelsemötena. VD har haft möten med bolagets 
lekmannarevisorer löpande under året.      
.     
 

Not 30 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsåret identifierade.   

Not 31 Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 0

Årets resultat 10 053

kronor 10 053

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna     
utdelas 10 053 160 kr.     
 

Fredrik Gullbrantz 
(Styrelsens ordförande)

Michael Karlsson 
(Styrelsens vice ordförande)

Nalle Johansson

Anita Dentén        Lena Schandorff

Lars Eriksson Peter Harrysson Roberth Österman

Hans Larsson-Ljungblad
(VD)

Pierre Syrén Joel Thorén
(Arbetstagarrepresentant)

Sven Hansson
(Arbetstagarrepresentant)

Kungälv den 22 februari 2022

Johan Rasmusson (Auktoriserad revisor)

Min revisionsberättelse har lämnats den          

Vår granskningsrapport har lämnats den           

N O T E R R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E 

NOTER forts
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Kungälv Energi AB, org. nr 556083-2064

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kungälv Energi AB  
för år 2021. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Kungälv Energi ABs finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens övriga delar.  

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing  
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till Kungälv Energi AB enligt god revisorssed i Sverige och  
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser 
att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
ställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas  
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo-
visningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,  
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet  
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision  
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.  
Dessutom:
– identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre  
än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom  
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
ute  lämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.
– skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
– utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
– drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste  
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
– utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH  
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Kungälv 
Energi AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget  
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till Kungälv Energi AB enligt god revisorssed  
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt  
dessa krav.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E 
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organi-
sation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.  

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med  
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 
– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller på något 
annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings lagen 
eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranledaersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget  
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt 
ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Malmö  den                2022

Johan Rasmusson 
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorerna i Kungälv Energi AB
Till bolagsstämman i Kungälv Energi AB, org.nr 556083-2064 
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom 

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2021

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har 
utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunal-
lagen och god sed. Det innebär att vi har planerat och genomfört gransk-
ningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för 
anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
föreligger inte.  

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad 
i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.

Kungälv den 25 februari 2022

Lena Schandorff   Anita Dentén
Av kommunfullmäktige     Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor    utsedd lekmannarevisor

R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
KUNGÄLV NÄRENERGI AB
Styrelsen och verkställande direktören för Kungälv Närenergi AB, 
556805-6641, får härmed avge årsredovisning för år 2021, vilket är 
bolagets tolfte räkenskapsår.

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

VERKSAMHET
Kungälv Närenergis verksamhetsidé är att producera och bedriva 
handel med energi.

Elhandel
Elhandelsverksamheten startades år 2010. Marknadsfokus är  
på Kungälv kommuns invånare. Ökningen av marknadsandelen 
har varit fortsatt stadig under året. All el som säljs är fossilfri, 
antingen från egen produktion eller köpt med ursprungsmärkning.

Vindkraft
Kungälv Närenergi äger och driver ett vindkraftverk i Skårby söder 
om Kode, vilket togs i drift 2014.

Solceller
Solcellsförsäljning till företag och privatpersoner tillsammans 
med samarbetspartners startades upp under år 2018 och har växt 
kraftigt sedan starten.

MILJÖ
All el som säljs är fossilfri, dels från egen produktion i vindkraft-
verk och i det biobränsleeldade värmeverket, dels köpt med 
ursprungsmärkning.

RESULTAT OCH INVESTERINGAR
Bolagets resultat efter finansiella poster är -1 624 tkr för år 2021 
(3 359 tkr år 2020). Investeringarna för år 2021 har varit 1 621 tkr 
(0 kr för år 2020). Investeringarna avser solcellspark i Sparrås 
samt Munkegärde.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Finansiering av bolagets verksamhet har skett genom upplåning  
via Kungälvs Kommun. Soliditeten är 7,6 % (16,1 % år 2020). Likvidi-
teten i bolaget skapas via ett med Kungälvs Kommun gemensamt 
koncernkonto (tillsammans med moderbolaget Kungälv Energi AB).

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Elhandelsrisker
Riskerna för vår elhandelsverksamhet avseende fastprisavtal  
är volymrisken, till stor del beroende av avvikelser från normal 
väderlek, samt även profilrisken, det vill säga kundens framtida 
användning av el som avviker från historisk användning av el. 
Elhandeln bedrivs i enlighet med fastställd riskpolicy. Bolaget 
samarbetar med Skellefteå Kraft såsom partner och elhandeln sker 
i deras handelssystem Skepool, där bolagets alla fasta avtal säkras.  
 
Risker för vindkraftsverksamheten
Kritiskt för vindkraftsverksamheten är priserna på el och  
elcertifikat samt vindförhållanden. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
I slutet av året gjorde flera samverkande faktorer att elpriset steg 
till rekordnivåer. Priserna gjorde att regeringen beslutat att 
tillfälligt lämna bidrag till privatpersoner med hög elförbrukning.

Intresset för att bygga solcellsanläggningar har varit fortsatt stort 
bland våra kunder.

Coronapandemin har även år 2021 haft stor påverkan på bolaget 
och hela samhället. Trots detta har vi lyckats ha en hög aktivitet och 
utfört många projekt. 

Utvecklingen av elhandelsverksamheten går enligt bolagets plan. 
Ökningen av marknadsandelen har varit fortsatt stadig under året 
och följer vår långsiktiga plan. Totalt antal kunder vid årets slut  
var 10 259, en ökning med 666 kunder. Försåld volym var 173 GWh 
(156 GWh år 2020). Profilrisken samt volymrisken för elhandeln 
påverkade resultatet negativt årets sista månader p g a mycket 
stora dygnsfluktuationer på elpriset tillsammans med extremt  
höga elpriser samt kalla dagar.

Vindkraftverket, Solrosen, har under året producerat 6,4 GWh vilket 
är 0,8 GWh under budgeterad volym (7,1 GWh produktion år 2020). 

Intresset för att bygga solcellsanläggningar har varit fortsatt stort 
bland våra kunder. Försäljningen av solceller till företag och privat-
personer uppgick till 52 solcellspaket under år 2021 (40 st år 2020).

FRAMTIDA UTVECKLING
Ett omfattande arbete för bolaget och alla andra som verkar i 
Kungälvs kommun kommer att vara att söka möjligheter att 
producera lokal förnybar energi.

Fokus för elhandelsverksamheten kommer 2022 att vara på att 
öka antalet elhandelskunder med stabil marginal.

Solcellskoncept med försäljning av solcellslösningar till konsument 
och företag fortsätter att marknadsföras i större omfattning än 
tidigare under 2022. 

Vi kommer att fortsätta engagera oss i elbilar och infrastruktur 
för laddning av elfordon med ett koncept för hemmaladdning för 
elbilar under 2022.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

Aktie- 
kapital

Balanserat  
resultat

Aktieägar- 
tillskott

Årets  
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 5 000 5 004  0 0 10 004

Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma 0 0 0 0

Årets resultat -424 -424

Belopp vid årets utgång 5 000 5 004 0 -424 9 580

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BALANSERAD VINST
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat 
samt den balanserade vinsten, 4 579 423 kr, överförs i ny räkning.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Resultaträkning Not 1, 2
Not 2021 2020

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning 121 324 62 053
Avgår energiskatt

Summa rörelsens intäkter 121 324 62 053

RÖRELSENS KOSTNADER
Inköp av kraft -113 491 -49 749
Övriga externa kostnader Not 3 -7 782 -7 292
Avskrivning materiella anläggn.tillgångar Not 4 -888 -888

Summa rörelsens kostnader -122 161 -57 929

Rörelseresultat -837 4 124

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter/kostnader Not 5
Ränteintäkter 0 27
Räntekostnader -787 -792
Övriga finansiella intäkter/kostnader 0 0

Summa resultat från finansiella poster -787 -765

Resultat efter finansiella poster -1 624 3 359

Bokslutsdispositioner Not 6 1 200 -3 359
Årets skatt  Not 7 0 0
Årets resultat -424 0

Faktaruta / elhandel
2021 2020 2019 2018 2017

Antal kunder 10 259 9 593 9 191 8 300 7 412
Såld volym 173 156 158 122 105 GWh

Årets resultat före skatt o disp. -2 067 4 604 4 171 1 358 2 217 Tkr

Faktaruta / vindkraft
2021 2020 2019 2018 2017

Elproduktion 6,4 7,1 6,3 6,2 6,9 GWh
Årets investeringar 0 0 0,3 0 0,02 Mkr
Resultat 530 -1 210 259 1 085 -8 116 Tkr
Nedskrivning/Återföring nedskr/Nedskr fordran 0 0 -2 082 0 0 Tkr

Årets resultat före skatt o disp. 530 -1 210 -1 823 1 085 -8 116 Tkr

R E S U L T A T R Ä K N I N G
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R E S U L T A T R Ä K N I N G B A L A N S R Ä K N I N G

Balansräkning Not 1
Not

TILLGÅNGAR 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Vindkraftverk Not 8 14 428 15 142
Solcellsfält Not 9 4 504 3 058

Summa anläggningstillgångar 18 932 18 200

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 20 5

Kortfristiga fordringar
Skattefordran 28 28
Övriga fordringar Not 10 8 720 835
Fordran koncernföretag 71 710 9 022
Fordran Kungälvs kommun Not 11 0 26 806
Upplupna intäkter Not 12 32 391 9 548

112 869 46 244

Likvida medel 0 0

Summa tillgångar 131 801 64 444

EGET KAPITAL & SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital
50 000 aktier à kvotvärde 100 kr   5 000 5 000

Summa bundet eget kapital 5 000 5 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 5 004 5 004
Årets resultat -424 0
Aktieägartillskott 0 0

Summa fritt eget kapital 4 580 5 004

Summa eget kapital 9 580 10 004

Obeskattade reserver
Avskrivning utöver plan 487 487

Summa obeskattade reserver 487 487

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till koncernföretag 45 000 45 000

Summa långfristiga skulder 45 000 45 000

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 14 494 5 160
Skuld koncernföretag 58 696 0
Upplupna kostnader Not 13 3 544 3 793

Summa kortfristiga skulder 76 734 8 953

Summa eget kapital & skulder 131 801 64 444
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen  
och  Bokföringsnämndens allmänna råd BFN 2012:1 Årsredovisning och  
koncernredovisning (K3).       
Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.     

Intäkterna redovisas när elen eller solpanelerna har levererats till 
kunden eller när elcertifikaten har erhållits.       

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Dokumenterade säkringar av elterminer (säkringsredovisning)  
Avtal om elterminer skyddar bolaget avseende prisrisk på bolagets 
ingångna fasta elavtal. 

Säkringsredovisningens upphörande  
Säkringsredovisningen avbryts om säkringsredovisningen förfaller, 
säljs, avvecklas  eller löses in eller säkringsrelationen inte längre 
uppfyller villkoren för säkringsredovisning. Eventuellt resultat från  
en säkringstransaktion som avbryts i förtid  redovisas omedelbart i 
resultaträkningen.   

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning  
beräknas bli betalt.      

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om      
inget annat anges.

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggn.tillg redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar.  I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången.  Tillgångarna skrivs av systematiskt 
o linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.  Vindkraftverk skrivs 
av på 50 år för grund och väg, 35 år för transformator och  elanslutning 
samt 25 år på själva vindkraftverket. Solcellsfält skrivs av på 25 år. 

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar  
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat görs en 
prövning av nedskrivningsbehov.     

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med  
årsredovisningslagens indelning.     

Obeskattade reserver    
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen 
inklusive  den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Låneutgifter  
Låneutgifter under byggnationstiden av vindkraftverk har aktiverats i 
anskaffningskostnaden.     

Ägarförhållanden    
Kungälv Närenergi AB är ett dotterbolag till Kungälv Energi AB, vilket  
är helägt av AB Kongahälla, 556022-8404.  Bolaget har inga anställda. 
Inga löner eller ersättningar har utgått. All personal är anställd i moder-
bolaget Kungälv Energi AB. Ingen ersättning till styrelsen har utgått.

Bedömningar och uppskattningar    
Styrelsen bedömer att det inte finns någon betydande risk för någon 
väsentlig  justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder  
i framtiden eller som  har någon betydande effekt på redovisade  
belopp i denna årsredovisning.       
     

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % (0 %) av 
inköpen  och 16 % (11 %) av försäljningen till andra företag inom koncernen. 
Av övriga externa kostnader motsvarar 28 % (29 %) tjänster köpta av  
K. Energi AB.

       
.     

Not 3 Övriga externa kostnader

I övriga externa kostnader ingår ersättning till revisionsföretag enligt 
följande:

2021 2020

KPMG, revision 64 24

Not 4 Avskrivning materiella anläggtillg

Årets avskrivningar enligt plan 2021 2020

Vindkraftverk 714 714

Solcellsfält 174 174

Totalt 888 888
 
Not 5 Finansiella intäkter/kostnader

2021 2020

Ränteintäkter 0 27

Räntekostnader -787 -792

Övriga finansiella intäkter 0

Totalt -787 -765

Not 6 Bokslutsdispositioner

2021 2020

Mottaget/Avgivet koncernbidrag  1 200 -3 359

Totalt 1 200 -3 359

Not 7 Skatt på årets resultat

2021 2020

Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt 0 0

Skatt på årets resultat 0 0

Redovisat resultat före skatt 0 0

Skatt ber enl gällande skattesats 0 0

Skatt avs ej avdragsg kostn 0 0

Skatt hänf till tidigare år 0 0

Redovisad skattekostnad 0 0

Not 8 Vindkraftverk

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 40 978 40 978

Årets anskaffningar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 40 978 40 978

Ing ack. avskrivningar/nedskrivningar -25 837 -25 123

Årets avskrivning -714 -714

Utg. ack. avskrivningar/nedskrivningar -26 551 -25 837

Utgående planenligt restvärde 14 428 15 142

Not 9 Solcellsfält

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 3 398 3 398

Årets anskaffningar 1 621 0

Utgående anskaffningsvärde 5 019 3 398

Ing ack. avskrivningar -340 -166

Årets avskrivning -174 -174

Utg. ack. avskrivningar -514 -340

Utgående planenligt restvärde 4 505 3 058

N O T E R

NOTER
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Not 10 Övriga fordringar

2021 2020

Momsfordran 8 720 835

Övriga fordringar 0 0

Summa 8 720 835

Not 11 Skuld/Fordran Kungälvs Kommun

2021 2020

Koncernkonto -58 696 26 806

Summa -58 696 26 806

Kungälvs Kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkontosystem.  
Mellan Kungälvs Kommun och Kungälv Energi/Närenergi har interna 
kreditvolymer avtalats.     
     
Not 12 Uppl intäkter o förutb kostn 

2021 2020

Upplupen eldebitering 31 581 8 207

Solcellsanläggningar till kunder 95 670

Underhållsavtal vindkraftverk 697 627

Övrigt 18 44

Summa 32 391 9 548

Not 13  Uppl kostn o förutb int

2021 2020

Elcertifikat 377 748

Konsulttjänster från moderbolag 2 170 2 098

Markersättning 214 142

Uthyrning solpaneler solcellsfält 649 792

Solcellsanläggningar till kunder 101 7

Övrigt 33 6

Summa 3 544 3 793

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsåret identifierade.   

Not 15 Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 5 003 669

Årets resultat -424 246

kronor 4 579 423

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den balanserade     
vinsten 4 579 423 kr, överförs i ny räkning.      
 

Fredrik Gullbrantz 
(Styrelsens ordförande)

Michael Karlsson 
(Styrelsens vice ordförande)

Nalle Johansson

Anita Dentén        Lena Schandorff

Lars Eriksson Peter Harrysson Roberth Österman

Pierre Syrén Hans Larsson-Ljungblad
(VD)

Kungälv den 22 februari 2022

Johan Rasmusson (Auktoriserad revisor)

Min revisionsberättelse har lämnats den          

Vår granskningsrapport har lämnats den
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R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E

Till bolagsstämman i Kungälv Närenergi AB, org. nr 556805-6641

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kungälv Närenergi AB 
för år 2021. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Kungälv Närenergi ABs finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till Kungälv Närenergi AB enligt god revisorssed i Sverige  
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
ställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden  
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas  
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo-
visningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,  
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet  
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision  
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Dessutom:
– identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute-
lämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
– skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
– utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
– drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste  
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
– utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH  
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Kungälv 
Närenergi AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget  
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

REVISIONSBERÄTTELSE
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R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E

Lekmannarevisorerna i Kungälv Närenergi AB
Till bolagsstämman i Kungälv Närenergi AB, org.nr 556805-6641 
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom 

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2021

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har 
utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunal-
lagen och god sed. Det innebär att vi har planerat och genomfört gransk-
ningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för 
anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
föreligger inte.  

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad 
i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.

Kungälv den 25 februari 2022

Lena Schandorff   Anita Dentén
Av kommunfullmäktige     Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor    utsedd lekmannarevisor

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till Kungälv Närenergi AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt  
dessa krav.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organi-
sation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.  

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med  
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 
– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget  
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen  
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden  
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag  
för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Malmö  den                2022

Johan Rasmusson 
Auktoriserad revisor
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MICHAEL KARLSSON
Född 1981. Styrelsens vice  
ordförande sedan maj 2019.
Civilingenjör Teknisk Fysik & 
Elektroteknik, Linköpings  
Universitet. Forsknings- och 
Innovationschef, LumenRadio AB. 
Erfarenhet från ledningsgrupps-
arbete i bolag, och mångårig 
erfarenhet inom IoT inom  
industri och fastigheter. 

PIERRE SYRÉN 
Född 1975. Ledamot av  
styrelsen sedan november 2019.
Arbetat som butikschef inom  
hemelektronik. Är nämndeman  
i Tingsrätten och Förvaltnings - 
rätten i Göteborg. 
Arbetar idag som koordinator.

SVEN HANSSON
Född 1974. Arbetstagar-
representant i styrelsen från 
Ledarna. Driftingenjör fjärrvärme, 
anställd 2011. Tidigare anställd  
på Ringhals, Vattenfall AB. 

FREDRIK GULLBRANTZ
Född 1969. Styrelsens  
ordförande sedan maj 2019.
Fyraårig teknisk utbildning,  
maskin. Utbildning inom 
ekonomi, statsvetenskap och  
psykologi. Mångårig erfarenhet 
från bolagsstyrelseuppdrag,  
däribland ledamot i Kungälv 
energi 2003–2007.

NALLE JOHANSSON
Född 1974. Ledamot av  
styrelsen sedan maj 2019.
Studerat främst inom natur-
vetenskapliga ämnesområdet 
med ett särskilt intresse för 
strålningsfysik och farliga  
ämnen. Arbetar nu på BRP  
Systems med projektledning  
och molntjänster.

JOEL THORÉN
Född 1996. Arbetstagar-
representant i styrelsen från 
SEKO. Montör, anställd 2016. 
Utbildning El- och energi-
programmet Mimers Hus. 

LARS ERIKSSON
Född 1946. Ledamot av  
styrelsen sedan maj 2019.
Studerat till optiker. Arbetat  
som optiker samt VD för bolag 
inom optik, samt olika befatt-
ningar inom marknadsföring och 
försäljning. Även varit verksam 
som lärare inom arbetsmiljö  
och säkerhet.

ROBERTH ÖSTERMAN 
Född 1964. Ledamot av styrelsen 
sedan maj 2019.Mångårig erfarenhet 
från styrelseuppdrag från andra 
kommunägda bolag, bransch-
organisationer och eget aktiebolag. 
Numera yrkesverksam i närområdet 
inom räddningstjänsten.

PETER HARRYSSON
Född 1970. Ledamot av  
styrelsen sedan maj 2019.
Studerat vid Chalmers Tekniska 
Högskola, Sjökapten. 
Även studerat ekonomi och  
juridik. Har även varit chef 
för Räddningstjänsten i  
Göteborgs SW distrikt.  
Idag befälhavare på ett av  
Stena Lines passagerarfartyg.

S T Y R E L S E  &  L E D N I N G S G R U P P

STYRELSEN
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S T Y R E L S E  &  L E D N I N G S G R U P P

Ordinarie
JOHAN RASMUSSON 
Auktoriserad revisor 
KPMG

Ersättare
JERKER STENQVIST 
Auktoriserad revisor 
KPMG

Utsedda av  Kungälvs kommun. 

Ordinarie
ANITA DENTÉN
LENA SCHANDORFF

Ersättare 
CHRISTINA CARLSSON
BJÖRN BROGREN

MARIA LASSING MALM
Född 1968.
Ekonomichef.
Anställd 2008.
Civilekonom, Växjö Universitet.
Tidigare anställning:  
PwC 1995-2008, Auktoriserad 
revisor, senior manager. 

KARIN ALMGREN
Född 1969.
Affärsområdeschef Entreprenad.
Anställd 2017.
Gymnasieingenjör elkraft.
Fil.kand Ekonomi, Handels-
högskolan i Göteborg.
Tidigare anställningar:  
ingenjör, kvalitetschef samt 
avdelningschef inom 
koncernen Göteborg Energi.

LARS ANDERSSON
Född 1963.
Marknadschef.
Anställd 2010. 
Gymnasieingenjör elkraft.  
Marknadsekonom.
Tidigare anställningar:  
Marknadskommunikationschef 
SAKAB, Försäljningschef  
Sydkraft EcoPlus AB,  
Försäljningschef Hem El.

HANS LARSSON-LJUNGBLAD (VD)
Född 1957.
Anställd 2007.
Civilingenjör, Chalmers  
Tekniska Högskola.
Tidigare anställningar: Fortum  
Distribution AB lokalnätschef  
Västkusten, VD för Gislaved Energi AB,  
VD för Gislaved Energiring AB, 
VD för Bredband i Gislaved Gnosjö AB, 
Administrativ chef Varberg Energi AB.
Övriga uppdrag: Delägare i Ljungblad 
Peda gogik HB.

HENRIK KARLSSON
Född 1973.
Affärsområdeschef Elnät.
Anställd 2015.
Högskoleingenjör, elkraft och 
värmeteknik
Tidigare anställningar:  
Fortum Distribution AB,  
Vattenfall Eldistribution AB. 

LISA TEGBORG DEIJ
Född 1971.
Affärsområdeschef Stadsnät.
Anställd 2013.
Fil. mag. Medie- och Kommunika-
tions vetenskap, Uppsala Universitet  
Master of Business Administration, 
European University, Barcelona
Tidigare anställningar: Idevio,  
UPC Broadband, Telenor AS, Nordic 
Satellite Broadcasting, Europeiska 
Kommissionen, Exportrådet. 

OLA THORSON
Född 1974.
Affärsområdeschef Värme.
Anställd 2014.
Civilingenjör, Chalmers Tekniska 
Högskola.
Tidigare anställningar: 
Avdelningschef, WSP Sverige AB. 
VD (och konsult), S.E.P.  
Scandinavian Energy Project AB.  
Handläggare, Energimyndigheten

LEDNINGSGRUPP & VD

REVISORER LEKMANNAREVISORER
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Box 515, 442 15 Kungälv. Besöksadress: Byggmästaregatan 5
Tel: 0303-23 93 00. info@kungalvenergi.se

kungalvenergi.se

Din drivkraft alldeles runt hörnet.
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Stiftelsen Kungälvsbostäder 
Org nr 853300-0579 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 

Innehåll Sida 

- förvaltningsberättelse 2 
- resultaträkning 16 
- balansräkning 17 
- förändringar i eget kapital 19 
- kassaflödesanalys 20 
- noter 21 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år. 

1(41)  
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Kungälvsbostäder far härmed avge följande 
årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Stiftelsen Kungälvsbostäder är ett allmännyttigt 
bostadsföretag som äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Kungälvs kommun. Stiftelsen 
Kungälvsbostäder bildades 1949 av Kungälvs kommun som tillsköt kapital och har till ändamål enligt 
stadgarna att "såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Kungälvs kommun förvärva, bebygga och 
förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder". Kungälvsbostäder är anslutet till 
Sveriges Allmännytta (bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommula och privata 
bostadsföretag i Sverige) och Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation) samt REV 
(Husbyggnadsvaror REV förening). 

STYRELSE, REVISORER OCH LEDNING 

Kungälvs kommun utser styrelse, ordförande och revisorer. Stiftelsens styrelse utser vice ordförande 
och sekreterare. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter. 

Styrelsens sammansättning: 

Styrelse 

Ordinarie ledamöter 
Jane Bredin, ordförande 
Leif Hasselgren, vice ordförande 
Birgitta Jähnke 
Patrik Ryberg 
Cecilia Olsson 
Mike Höglund 
Torbjörn Kvarefelt 

Sekreterare  
Irene Klamas  

Revisorer 

Ordinarie 
Johan Rasmusson, auktoriserad revisor 
Björn Brogren, vald revisor 
Christina Carlsson, vald revisor 

Verkställande direktör och ledning  
Bettina  Öster Tunberg, VD 
Anders Ljung, projektchef  
Camilla  Solbacken, ekonomichef 
Johan Ygdenheim, föräldraledig förvaltningschef 
Hans Kristensson, tf förvaltningschef 
kine Klamas, kommunikationschef 

Suppleant 

Anita Dentål, vald revisor 
Lena Schandorff, vald revisor 
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VERKSAMHET 

Kungälvsbostäder är den största hyresvärden i Kungälv idag med 2 813 lägenheter samt 139 
kommersiella lokaler i ett varierat bostadsbestånd. För att styra verksamheten har företaget sin 
Affärsplan som sträcket sig mellan 2019-2022. Affärsplanen fastställs och revideras årligen av 
styrelsen. För att uppnå målen i affärsplanen tar ledningsgruppen årligen fram en ettårig 
verksamhetsplan. 

Vision 
Kungälvsbostäders vision är att vara med och bygga ett Kungälv där alla kan leva och bo 
tillsammans, genom att skapa en trygg och trivsam vardag för hyresgäster och övriga 
kommuninvånare. "Ett Kungälv där alla kan leva och bo. Tillsammans." 

Löfte 
Kungälvsbostäders varumärkeslöfte är det man lovar att leverera. "Kungälvsbostäder ska förvalta och 
-utveckla Kungälv med människan i fokus. Tillsammans ser vi till att skapa en trygg och trivsam 
vardag i Kungälv." 

Värdegrund 
Kärnvärdena är värderingar som ska inspirera och vägleda medarbetarna i allt de säger och gör. De är 
grunden för hur man agerar och kommunicerar, vad som gör Kungälvsbostäder unika och vilken nytta 
hyresgästerna har av det. Kungälvsbostäders kämvärden fungerar som ledstjärnor och skapar ordet 
HEM - Hjärta, Energi och Mod. 

Mål 
Kungälvsbostäder har två primära mål: nöjda hyresgäster och engagerade medarbetare. 
Kungälvsbostäder finns till för sina hyresgäster, befintliga och blivande. Medarbetarna är företagets 
viktigaste verktyg för att nå nöjda hyresgäster och därför är det viktigt att de är motiverade, 
engagerade och trivs på jobbet. Målet är 85 % nöjda hyresgäster och 85 % engagerade medarbetare 
till 2022. 

Strategier 
För att nå sina övergripande mål till 2022 har Kungälvsbostäder delat in sina strategier i fyra 
fokusområden med delmål kopplade till varje område. De strategiska fokusområdena är: 

• Kunden i centrum 

• Hållbart fastighetsbestånd 

• Trygg och god arbetsmiljö  

(eyed  hjärtat i Kungälv 
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ORGANISATION OCH MEDARBETARE 

Kungälvsbostäder är organiserade i fyra team inom områdena förvaltning, projekt, ekonomi samt 
kommunikation. 

Medelantalet anställda vid 2021 års utgång var 36 (36), varav andelen kvinnor 44 % (42). Anställda 
personer vid årets slut var 35 (38) varav 21 (21) tjänstemän och 14 (17) kollektivanställda. 
Medelåldern hos medarbetarna uppgick till 45 år. 

Kungälvsbostäders medarbetare är företagets viktigaste verktyg för att nå målet nöjda kunder. Därför 
ligger fokus på att skapa en trygg och god arbetsmiljö där medarbetarna erbjuds delaktighet och 
inflytande över sin arbetssituation och känner engagemang för sitt uppdrag. 

Som ett led i arbetet med delaktighet och efter önskemål från personalen infördes utökade 
flextidsramar för tjänstemän och införande av flextid för kollektivanställda under 2021. 
Hälsosatsningen som påbörjades 2020 fortsatte under 2021 och under våren erbjöds medarbetarna 
inom Kungälvsbostäder en hälsoproffisbedömning  saint  arbetsplatsprofil som ett led i det 
systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Kungälvsbostäder syfte var att ge medarbetarna möjlighet 
att via undersökningen och samtal reflektera över sin hälsa och skapa underlag för medvetna val kring 
hälsa och livsstil. Hälsoprofilen är en metod som kartlägger de viktigaste faktorerna som har 
betydelse för hälsan. 

Kungälvsbostäder arbetar med ett utvecklingsprogram för ledarskapet, medarbetarskapet och 
medarbetarkommunikationen för att stärka vår gemenskap och skapa förutsättningar för en bättre och 
trivsammare arbetsmiljö genom ökat engagemang. Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet 
har fortsatt. Under 2021 genomgick samtliga chefer en tvådagars grundkurs i arbetsmiljö. Detta 
följdes upp med en 2-timmars utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete av Pe3 för alla anställda på 
Kungälvsbostäder.Utifrån resultatet av arbetsplatsprofilen har en konferensdag samt arbetsplatsträff 

enomförts med fokus på Kungälvsbostäders värdegrund. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2021 

Trots Coronavirusets fortsatta spridning periodvis under 2021 har Kungälvsbostäders verksamhet i 
stor utsträckning kunnat bedrivas normalt. Vi har hittat nya former för hyresgästdialogerna, vilket 
bland annat inneburit att vi inför stamrenoveringen på Ivar Claessons gata 13 - 17, Floragatan 7 - 13 
och Trollhättevägen 9 - 15 har genomfört flera informationsmöten men med färre hyresgäster åt 
gången. Vi har även spelat in film med beskrivning av renoveringsprocessen som hyresgäster som ej 
önskat vara fysiskt närvarande i efterhand har kunnat ta del av. Kungälvsbostäder har erbjudit 
hyresreduktion till lokalhyresgäster som berättigats statliga bidrag. Vidare har Kungälvsbostäder 
erhållit stöd för nedsättning av arbetsgivaravgifter. Under större delen av året har enbart akuta 
åtgärder gällande inre underhåll av entreprenörer utförts vilket inneburit en viss påverkan men ej 
väsentlig på löpande inre underhåll. Sammantaget har spridningen av coronaviruset inte påverkat 
Kungälvsbostäders resultat och ställning väsentligt. 

Kungälvsbostäder är med i Allmännyttans klimatinitiativ vars syfte är att minska utsläppen av 
växthusgaser. Målet är att Sveriges allmännyttiga bostadsbolag skall vara fossilfria senast år 2030 och 
att energianvändningen skall minska med 30 % under perioden 2007 och 2030. Under 2021 fortsatte 
Kungälvsbostäder satsningen att investera i styr-, regler- och övervakningssystem. Kungälvsbostäder 
övergick till milj ovanligt drivmedel för den egna fordonsparken. 

Under året färdighetställdes första och andra etappen av projektet stamrenovering i Fontin. Totalt har 
42 av 81 lägenheter i projektet renoverats klart. 

Övriga större underhållsåtgärder som fårdigställdes under året var PLU (planerat lägenhetsunderhåll) 
på Illergatan, lokalanpassningar, dränering Ivar Claessons gata 11 och utvändig målning på 
Rådmansgatan. Större underhållsprojekt som påbörjats men ännu ej avslutats var takbyte på 
Kongahällagatan, styr- och övervakning på flera olika adresser i beståndet och dränering på 
Kristinedalsgatan/Ytterbyvägen. 

Under 2021 har nya entreprenörer for snöröjning upphandlats. I samband med upphandlingen har 
högre krav på kvalite ställts i syfte att öka nöjdheten hos Kungälvsbostäders hyresgäster. 

Efter flera års arbete med kartläggningbehov och upphandling har ny leverantör for IT-driften 
implementerats . I samband med övertaget har IT-strukturen byggts om och 
informationssäkerhetskartläggning genomförts. Syftet är att skapa en bättre arbetsmiljö och att öka 
Kungälvsbostäders IT- och informationssäkerhet. 

Kungälvsbostäder har tagit över hela förvaltningen i egen regi av fastigheten Notarieängen 3. 
Tidigare har fastigheten varit uthyrd till en Kooperativ hyresrättsförening som ansvarat for 
uthyrningen och det inre underhållet. I samband med övertagandet har insatser till kooperativets 

återbetalats. 
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FINANSFÖRVALTNINGEN 

Kungälvsbostäder omfattas inte av Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, men 
verksamheten bedrivs på likartat sätt som de företag som omfattas av denna lagstiftning. I lagen står 
bland annat att "bolagen ska driva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer". Det innebär bland 
annat noggranna ekonomiska analyser och kalkyler innan beslut fattas. Till stöd för att leva upp till 
dessa krav har Kungälvsbostäder tagit fram styrdokumenten; finanspolicy, projekt- och 
investeringspolicy, finansiellt styrkort och långsiktig prognosmodell. 

Finansiellt styrkort 
Att äga och förvalta fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet och tillgång till kapital är en 
förutsättning för att kunna renovera, förvalta, bygga och på annat sätt utveckla fastighetema. Därför 
är det viktigt för företaget att aktivt arbeta med sina finanser. Kungälvsbostäder är finansierat genom 
lånat och eget kapital. Enligt Kungälvsbostäders finansiella styrkort är de finansiella målen för 2021 
att direktavkastningen skall uppgå till lägst 6,6 %, belåningsgraden skall som högst uppgå till 65 %, 
avkastning på eget kapital bör uppgå till 4 %, soliditeten 32,2 % och likviditetsreserven skall minst 
vara 50 Mkr. Det fmansiella styrkortet ingår som en  deli  Kungälvsbostäders finanspolicy. Utfall år 
2021 var direktavkastning 8,0 % (7,7). Belåningsgrad 59,7 % (61,0). Avkastning på eget kapital 5,7 
% (5,5). Soliditet 34,7 % (34,0). Kungälvsbostäder nådde samtliga finansiella mål för 2021 samt 
förbättrade samtliga mål jämfört med föregående år. 

Finanspolicyn 
Kungälvsbostäders finanspolicy fastställs årligen av styrelsen. Det är Kungälvsbostäders och 
styrelsens målsättning att finansverksamheten ska säkerställa bolagets behov av kapital till lägsta 
kostnad för att bedriva verksamheten. 

Likviditetsreserven ska ge handlingsfrihet att genomföra beslutade investeringar och fullgöra 
betalningsförpliktelser. Under 2021 har 250 Mkr av lånen omförhandlats och 0 Mkr amorterats. 

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i Kungälvsbostäders skuldportfölj 
används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är 
fastställda i Kungälvsbostäders finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de 
enskilda lånen. Detta ger Kungälvsbostäder möjligheter att, när som helst, förändra 
räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. 

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen 
används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till 420 Mkr (595), varav 0 Mkr (100) är 
forwardswapar. Per bokslutsdagen finns ett övervärde på cirka 1,4 Mkr (-16,1) i avtalen. 

Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i 
förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (så kallad ränteslcillnadsersättning) uppstå 
om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive 
ränteswapavtal kvarstår till och med sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att 
löpande elimineras. 
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KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNINGEN 

Förvaltningsfastigheter 
Kungälvsbostäder har 2 813 lägenheter och 139 lokaler. Bostädernas yta uppgår till 180 172,4 kvm 
och lokalemas yta till 20 701,9 kvm. 

Fastighetsvärdering 
Förvaltningsfastigheters inklusive pågående ny- och ombyggnationers bokförda värde på 
bokslutsdagen uppgick till 1 141 Mkr och marknadsvärdet 2 878 Mkr. Fastigheterna har värderas 
externt under 2019 - 2021 av Newsec. Under 2019 värderades 20 % av beståndet externt, 2020 80 % 
och 2021 värderades 33% extemt. Hela fastighetsbeståndet värderas årligen i Datschas 
värderingsprogram. 

Fastighetsprojekt 
Den totala investeringsvolymen för fastighetsprojekten uppgick till 92 Mkr (68) och 
nettoinvesteringarna 69 Mkr (36). Under 2021 fårdigställdes 19 projekt (30) med en total 
investeringsvolym om 57 Mkr (45) varav 38 Mkr avsåg stamrenovering etapp ett och två i Fontin och 
31 Mkr aktiverat underhåll. Per bokslutsdagen var 22 projekt med en upparbetad investeringsvolym 
om 34 Mkr påbörjade men ännu ej färdigställda. 

Skulder och likvida medel 
Likvida medel uppgick till 69 Mkr (63) och Kungälvsbostäders Skulder till kreditinstitut uppgick till 
682 Mkr (682). 

KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGEN 

Resultat efter skatt för 2021 uppgick till 19,4 Mkr (23,5). Resultat efter finansförvaltningen uppgick 
till 23,8 Mkr (21,6 Mkr). 

Hyresintäkter 
Nettoomsättningen uppgick till 231,3 Mkr (231,6) varav hyresintäkter bostäder 200,7 Mkr (199,2) 
och lokaler 15,9 Mkr (14,8). Hyresintäkterna för bostäder ökade med 1,5 Mkr, 0,8 %. Förändringen 
jämfört med föregående år berodde främst på ökade intäkter för årets generella hyreshöjningar samt 
tomställning och rabatter i samband med stramrenovering. Hyresnivån för lägenheter uppgick i 
genomsnitt till 1 131 kr/kvm (1110). Årets hyresförhandlingar resulterade i en differentierad 
hyreshöjning för bostäder med en genomsnittlig höjning på 1,5 % (2,25) från 1 februari 2021. 

Driftskostnader 
Inre fastighetsskötsel, yttre miljö förutom snöröjning och enklare underhåll utförs i egen regi. 
Städning av trapphus och gemensamma utrymmen utförs på entreprenad av GE Bäst Service AB. 
Snöröjning utförs på entreprenad av Elschakt i Kungälvs AB och BTLe Produkter AB. Driftkostnader 
uppgick till 100,8 Mkr (88,5). Driftkostnader per kvm uppgick till 502 kr/kvm (442). Kostnader för 
drift ökade med 12,3 Mkr, 13,9%. Förändringen jämfört med föregående år berodde främst på ökade 
kostnader för fastighetsskötsel, värme, vatten, el och fastighetsadministration. Fastighetsskötsel 

opgick till 23,3 (19,5). Ökningen med 3,8 Mkr jämfört med föregående år beror främst på ökade 
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kostnader för snöröjning med 2,9 Mkr. Ökningen härleds till nytt avtal för snöröjning där 
Kungälvsbostäder ställt högre krav på kvalitén men även fler antal utryckningar. Taxebundna 
avgifter för värme, el, vatten och renhållning uppgick till 52,3 (45,2) Mkr. Ökningen med 7,2 Mkr 
15,9 % hänförs till ökade kostnader för värme 3,7 Mkr 20,6% och vatten 2,1 Mkr 17,5%. Ökade 
värmekostnader berodde på ett kallare klimat 2021 jämfört med 2020 samt höjda priser med ca 2 %. 
Ökade kostnader för vatten beror på höjda priser med 13 %. 

Fjärrvärmeförbrukningen i beståndet uppgick till 120 (118 kWh/kvm) vid årets utgång. 
Vattenförbrukningen uppgick till 1,38 (1,38 m3/kvm) och elförbrukningen till 15,5 (15,5 kWh/kvm.) 

Underhållskostnader för det löpande underhållet uppgick till 28,9 Mkr (34,2), varav inre underhåll 26 
Mkr (30). Minskningen från föregående år berodde främst på minskade kostnader för målning och 
tapetsering, va och sanitet samt ökade kostnader för badrumsrenovering. Minskningen beror främst 
på att de inre underhållskostnaderna var ovanligt höga år 2020. Kostnaderna för det planerade 
underhållet uppgick till 4,7 Mkr (15,8), varav 3,2 Mkr på inre underhåll och 1,4 Mkr på yttre 
underhåll. Minskningen 11 Mkr jämfört med föregående år berodde främst på att en större andel av 
det planerade underhållet kostnadsfördes föregående år j ämfört med 2021. 

Skatter 
Redovisad skatt uppgick till -5,2 Mkr (- 0,9). Av skattekostnaden utgick 3,4 Mkr (0,6) av uppskjuten 
skatt på temporära skillnader mellan redovisat värde och skattemässigt värde hänförligt till 
förvaltningsfastigheter. Aktuell skatt uppgick till -1,8 Mkr (-0,3). Kungälvsbostäder omfattas förutom 
av aktuell skatt även av kostnader för mervärdesskatt, för vilken fastighetsbranschen har begränsad 
avdragsrätt, samt fastighetskatt och personalrelaterade skatter och avgifter. Från och med den 1 
januari 2019 infördes en ny skatteregel som kortfattat innebär att ränteavdragen begränsas till 30 % 
av skattemässigt EBITDA samt att bolagsskatten minskas i två etapper från 22 procent 2018 till 21,4 
procent 2019 - 2020 och 20,6 procent 2021. För Kungälvsbostäder har ränteavdrags-begränsningarna 
för innevarande år inneburit att 9,6 Mkr (13) av 9,6 Mkr (14) av räntenettot är skattemässigt 
avdragsgillt. 

KOMMENTARER TILL KASSAFLÖDESANALYS 

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 67 Mkr (58). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till -70 Mkr (-36) och utgjordes av investeringar i befintliga 
fastigheter -69 Mkr (-36) och inventarier med -1 Mkr. Investeringar i fastigheter gav därmed 
investeringsverksamheten en likvidförändring med - 69 Mkr (-35). Kassaflödet från 
fmansieringsverksamheten uppgick till 0 Mkr (-19 Mkr), Kungälvsbostäders likvida medel vid årets 
slut uppgick till 69 Mkr (63). Sammantaget gav rörelsen därmed en ökning av likvida medel med 6 
Mkr. 
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STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRETS GÅNG 

Styrelsens viktigaste uppgifter är att fatta beslut i strategiska frågor och behandla ärenden av 
väsentlig betydelse för Kungälvsbostäder. 

Under 2021 hade styrelsen, utöver löpande kontakter, åtta protokollförda möten samt en halv 
arbetsdag tillsammans med företagsleclningen. Arbetsdagens fokus var presentation av styrelsens 
inriktningsdolcument i syfte att förmedla en långsiktig strategi for ett hållbart fastighetsbestånd. For 
projekt som överstiger 10 Mkr fattas beslut i styrelsen. Projektbeslutet som fattades under året avsåg 
stambyte Ivar Claessons gata 13 - 17, Floragatan 7 - 13, Trollhättevägen 9 - 15, Lärkgatan 1 - 19, 
Kongahällagatan 80 - 88 A-B, 90 - 118. Takrenovering i Östra Centrum samt inköp av nytt 
övervakningssystem för styr- och regler. Beslut fattades även gällande begäran om utökad 
borgensram samt en rad styrande dokument såsom bland annat arbetsordning for styrelsen, 
VD-instruktion, riskbedömningsavsnittet i affärsplanen 2019 - 2022, finanspolicy, projekt och 
investeringspolicy, uthyrningspolicy, och attest- och utbetalningsinstruktion. Styrelsen har gett VD 
uppdrag att ta fram lösningar samt begära in offerter på solcellspaneler för placering på tak, för 
framtida hållbar elförsörjning av Kungälvsbostäders fastigheter. 

VÄSENTLIGA RISKER 

Kungälvsbostäders verksamhet är naturligt exponerad för risker som måste hanteras. Ansvaret för att 
det upprättas ändamålsenliga och effektiva system for riskhantering ligger på styrelsen. De väsentliga 
riskerna hanteras och utvärderas i den årliga affärsplanen och uppföljning sker löpande av utfallet. 
Under 2021 fortsatte Kungälvsbostäder arbetet med att hantera samt minimera möjliga riskfaktorer. 
De identifierade väsentliga risker som kan påverka verksamheten på lång och kort sikt är uppdelade i 
de tre kategorierna; omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella risker. 

OMVÄRLDSRISKER 

Omvärldsrisker är främst kopplade till risker utanför verksamheten som exempelvis förändrade 
marknadsförutsättningar. Det är risker söm styrelse och ledning har liten möjlighet att påverka i ett 
kortare perspektiv men måste ta hänsyn till i verksamhetens strategiska utveckling. Följande 
omvärldsrisker har identifierats: 

Hyressättning - Hyressättningsmodellen i Sverige 
Hyressättnings-, och förhandlingsmodellen i Sverige är förlegad. De årliga hyreshöjningarna följer ej 
kostnadsutvecklingen, vilket på sikt medför att Kungälvsbostäders ekonomiska resurser riskeras att 
utarmas. Åtgärd är att påbörja hyresförhandlingen tidigare på året samt följa den tidplan som är 

rK9mtagen mellan Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. En annan åtgärd 
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är att ta fram en förhandlingsstrategi. Åtgärder på plats är att förhandlingarna påbörjats under hösten 
och förhandlingsstrategi är framtagen. 

Hyressättning - Långdragna hyresförhandlingsprocesser av stamrenoyeringsprojekt 
Risk att vi inte når vårt mål med 200 antal renoverade lägenheter till 2022 då hyresförhandlingar för 
stamrenoveringar är långdragna processer. Åtgärd för 2021 är hårdare styrning av projekt samt att ta 
fram en förhandlingsstrategi för ROT. Vidare är att utreda och identifiera vilka lägenheter som 
behöver renoveras samt identifiera ett realistiskt mål på antal lägenheter som är i behov av 
renovering. Åtgärder på plats under 2021 är att antal lägenheter är identifierade och ett realistiskt mål 
gällande antal lägenheter är framtåget. Kungälvsbostäder har tagit fram en förhandlingsstrategi för 
ROT, vilket bland annat innebär att fastigheter som är föremål för stamrenoveringen skall 
bruksvärdesprövas innan Kungälvsbostäder inhämtar hyresgästgodkännande. 

Inköp - Konjunkturförändring 
Risk att Kungälvsbostäder får en eftersläpning i underhållet då det skett en inbromsning av 
nyproduktion, vilket medfört fler överprövningar i LOU upphandlingar. Åtgärd är att säkerställa 
upphandlingarna genom att oberoende part ser över upphandlingarna innan publicering. Åtgärder på 
plats 2021 är att kvalitetssäkring av utgående upphandlingar införts genom att  second  opinion 
inhämtas från oberoende part. Framtagande av rutin pågår. 

VERKSAMHETSRISKER 

Verksamhetsrisker är risker kopplade till verksamheten samt till kostnader och intäkter i 
verksamheten. Följande verksamhetsrisker har identifierats: 

Fastighetsbeståndet 
Fastighetsbeståndet består till stor del av äldre fastigheter med bristfälligt underhåll. Risken är att det 
bristfälliga underhållet leder till ökade underhållskostnader för organisationen men även påverkar 
varumärket negativt samt att hyresgästerna blir missnöjda vilket leder till att Kungälvsbostäder inte 
når sina långsiktiga mål gällande nöjda hyresgäster. Åtgärd är att styrelsen tar fram en långsiktig 
strategi för fastigheterna och att förvaltningen tar fram välgrundade beslutsunderlag. Åtgärder på 
plats 2021 är att styrelsen enats kring ett inriktningsbeslut som överlämnats till förvaltningen. Vidare 
har förvaltningen tagit fram välgrundade beslutsunderlag enligt riktlinjerna för projekt - och 
investeringsbeslut som vidare har beslutats av ledningsgrupp respektive styrelse. 

Inre fastighetsskötsel 
Pandemin Covid-19 begränsar vår möjlighet att utföra åtgärder i lägenheterna. Om pandemin 
fortsätter under en längre tid är risken att Kungälvsbostäder inte når målet med 85 % nöjda 
hyresgäster. Åtgärden är att en krisgrupp är etablerad sedan våren 2020 som bevakar pandemins 
utveckling och anpassar riktlinjer och kommunikation löpande. Under 2021 har en fortsatt bevakning 

rbv pandemins utveckling skett och riktlinjer och kommunikation har anpassats därefter. 
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IT-struktur 
I takt med att antal medarbetare har ökat i kombination med ökade krav på digitalisering har 
Kungälvsbostäders IT-struktur inte följt utvecklingen. Företagets driftstörningar har blivit alltmer 
omfattande och frekventa. Risken är en försämrad arbetsmiljö och ökad risk för systernfel samt brist i 
säkerheten. Åtgärd är byte av IT-leverantör som kan tillgodose Kungälvsbostäders nuvarande och 
framtidabehov. Under 2021 har ny IT-leverantör driftsatts och informationssäkerhetskartläggning 
utförts. 

Trygg och god arbetsmiljö 
Pandemin Covid-19 har påverkat arbetsmiljön för samtliga medarbetare. Samtliga har behövt ställa 
om sitt arbetssätt och flertalet medarbetare arbetar på distans och möjligheten till att träffas fysiskt har 
begränsats. Gemensamma aktiviteter för hela företaget har inte kunnat genomföras. Så länge 
pandemin fortgår ökar risken att Kungälvsbostäder inte når målet för engagerade medarbetare. 
Åtgärden är att företaget fortsätter arbete med engagemangsprogrammet som påbörjades 2019. Under 
2021 har mätning av medarbetarengagemanget genomförts. Vidare fortsatte arbetet med 
Kungälvsbostäders värdegrunder systematiskt bland annat på Kungälvsbostäders konferens i 
september med samtliga anställda och på arbetsplatsträff i oktober. 

Uthyrning till Kooperativ hyresrättsfdrening 
Kungälvsbostäder hyr ut två av sina fastigheter till Kooperativa hyresrättsföreningar. Föreningarna 
ansvarar för det löpande inre underhållet samt att vara ajourförda och följa de lagar och regler som 
gäller. Risken är att de boende i föreningen inte är införstådda i sitt ansvar och att fastigheterna på sikt 
står inför renoveringsbehov utan att föreningen har finansiella resurser. Risken är därmed att 
fastigheterna på sikt inte blir välmående samt att efterkommande hyresgäster belastas med ett eftersatt 
underhåll. Åtgärd är att föra täta kontakter och dialoger med föreningens styrelse samt att ta över 
förvaltningen till fullo i egen regi för en av de två fastigheterna och att fatta beslut gällande 
förvaltningen av den andra fastigheten. Åtgärder på plats 2021 är att arbetet med att ta över 
förvaltningen helt i egen regi genomförts och från och med 1 november hyrs inte längre fastigheten 
ut. För den andra föreningen är beslut taget att fortsatt hyra ut fastigheten till den Kooperativa 
hyresrättsföreningen. 

EKONOMISKA OCH FINANSIELLA RISKER 

Med finansieringsrisk avses risken att inte kunna tillgodose behovet av nytt kapital, vilket är en 
nödvändig resurs i verksamheten. 

De finansiella riskerna som identifierats är: 

Ekonomiska resurser 
Ett stort renoveringsbehov i kombination med krav på nyproduktion kan innebära en risk att de 
likvida medlen utarmas och belåningsgraden ökar. Åtgärd är att fokusera på Finans-, och 
investeringspolicy samt löpande arbeta med företagets 10-årsprognos. Åtgärder på plats 2021 är att 
den långsiktiga prognosen är uppdaterad. Ny finansrapport till styrelsen är upprättad och 
implementerad. Avstämning och rapportering till styrelsen gällande uppföljning av 

rk
..,
Kungälvsbostäders ekonomiska mål i finanspolicyn har utförts i samband med tertialboksluten. 
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Refinansieringsrisk 
Risk att Kungälvsbostäder inte kan refinansiera sina lån när så önskas eller ta upp nya lån när behov 
uppstår. Åtgärden är att följa fmanspolicyn samt genomföra löpande dialoger kring vårt framtida 
lånebehov med Kungälvs kommun. Under 2021 har vi följt fmanspolicyn och styrelsen har fattat 
beslut gällande begäran om utökad borgensram. Dialog med kommunen angående utökad borgensram 
pågår. 

Ekonomiskt hållbara fastigheter 
Risk att vi inte uppfyller vår målsättning, ekonomiskt hållbara fastigheter efter stamrenovering. 
Risken uppstår på grund av att vi inte erhåller den hyresutveckling som vi behöver, kombinerat med 
ökade drift-, och produktionskostnader. Åtgärden är att utreda möjlighet till bruksvärdesprövning av 
fastigheter före renovering. Vi skall vara aktiva med att följa utvecklingen i samhället gällande teknik 
och strategier för renovering av fastigheter, samt bevaka eventuella ändrade statliga bidrag för 
renoveringar. Under 2021 har en styrgrupp i förvaltningen löpande arbetat med fastighetsanalyser. 
Bruksvärdesprövning är utförd på en fastighet. Plan fmns på ytterligare fastigheter. En förstudie har 
påbörjats i syfte att finna den bästa ekonomiska hållbara entreprenadformen för framtida ROT 
renoveringar. 

UTSIKTER INFÖR 2022 

För att öka medarbetarengagemanget, stärka gemenskapen och skapa förutsättningar för en bättre och 
trivsammare arbetsmiljö fortsätter Kungälvsbostäder att arbeta med utvecklingsprogram för 
ledarskapet, medarbetarskapet och medarbetarkommunikationen. Värdegrundarbetet fortsätter. 

Kungälvsbostäder fortsätter arbetet med klimatinitiativet genom att arbetare vidare med installation 
av nytt styr- regler och övervakningssystem för att säkerställa optimal verkningsgrad och funktion. 
Kungälvsbostäder byter ut fordonsparken till elbilar. 

Kungälvsbostäder arbetar vidare med en långsiktig strategi för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbart fastighetsbestånd. Detta sker genom detaljplanearbete för att skapa nya fastigheter, förädling 
av befintliga fastigheter samt arbete med avyttringsmöjligheter för att finansiera kommande 
renoveringar och nyproduktioner. 

Under första halvåret arbetar Kungälvsbostäder vidare och färdigställer de två sista etapperna 
avseende stambyte på Fontinvägen 4-10. Totalt innefattar projektet renovering av 81 lägenheter varav 
40 år 2022. 

Under andra halvåret startar entreprenaden för stambytet på Lärkgatan 1 - 19. Inför stamrenoveringen 
på Ivar Claessons gata 13 - 17, Floragatan 7 - 13 och Trollhättevägen 9 - 15 fortsätter 
hyresgästdialogen. Brukvärdesprövning och hyresförhandling genomförs och entreprenaden 
upphandlas. 

Hyresförhandlingarna mellan Kungälvsbostäder och Hyresgästföreningen angående 2022-års 
(V5. Pesnivåer pågår fortfarande. 
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VINSTDISPOSITION 

Stiftelsen far inte dela ut av realisationsvinster. Följande medel  firms  disponibla. 

Styrelsen beslutar att: 

Av förfogande stående vinstmedel 312 992 341 

A9verföres i ny räkning 312 992 341  
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE 

2021 2020 2019 2018 2017  
RESULTATRÄKNING 
Hyresintäkter 
Övriga intäkter 
Summa intäkter 

225 592 
5 735 

231 327 

221 939 
9 632 

231 571 

215 659 
5 176 

220 835 

211 297 
3 969 

215 266 

200 198 
4 339 

204 537 

Driftskostnader -100839 -88516 -87644 -86900 -82504 
Underhållskostnader -34 203 -50 938 -43 716 -44 471 -45 289 
Fastighetsskatt -5 721 -5 563 -5 429 -5 651 -5 034 
Driftöverskott 90 564 86 554 84 046 78 244 71 710 

Avskrivningar fastigheter -45 213 -39 054 -39 620 -37 301 -34 465 
Centrala adm. kostn. -11913 -12244 -11850 -11035 -10599 
Resultat vid försäljning av fastighet -278 -15 
Resultat före finansförvaltning 33 438 35 256 32 576 29 630 26 631 

Resultat vid försäljning av värdepapper 1 959 
Ränteintäkter 84 556 72 40 64 
Räntekostnader -9708 -14256 -15221 -18177 -19278 
Finansnetto -9 624 -13 700 -15 149 -18 137 -17 255 

Resultat efter fmansförvaltning 23 814 21 556 17 427 11 493 9 376 

Bokslutsdispositioner 802 2 885 2 123 329 -1 326 
Skatt -5212 -897 -10434 -2959 -882 
Resultat efter skatt 19 404 23 543 9 116 8 863 7 168 

BALANSRAKNING 
Anläggningsfastigheter 1 144 906 1 121 454 1 125 080 1 068 765 1 048 876 
Övr. anläggningstillgångar 63 63 64 63 63 
Övr. omsättningstillgångar 6 642 8 775 9 301 7 956 6 181 
Kassa, bank & korta placeringar 68 762 62 652 59 648 43 541 55 090 
Summa tillgångar 1 220 373 1 192 944 1 194 093 1 120 262 1 110 210 

Eget kapital 420 846 401 442 377 899 368 783 359 919 
Obeskattade reserver 3 889 4 691 7 576 9 698 10 028 
Avsättningar 42 558 39 115 38 499 28 065 26 063 
Räntebärande skulder 682 000 682 000 701 000 646 000 646 000 
Ej räntebärande skulder 71 080 65 696 69 119 67 717 68 200 
Summa eget kapital & skulder 1 220 373 1 192 944 1 194 093 1 120 262 1 110 210 

KASSAFLODESANALYS 
Kassaflöde, löpande verksamheten 75 837 58 458 57 791 45 953 31 787 
Kassaflöde, investeringsverksamheten -69 727 -36 454 -96 654 -57 502 -114 422 
Kassaflöde, finansverksamheten -19 000 55 000 80 000 
Arets kassaflöde 6 110 3 004 16 107 -11 549 -2 635 
Likvida medel årets början 62 652 59 648 43 451 55 090 57 725 
Likvida medel årets slut 68 762 62 652 59 648 43 451 55 090 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Kungälvsbostäder - Årsredovisning 2021

Stiftelsen Kungälvsbostäder 
853300-0579 

15(41) 

2021 2020 2019 2018 2017  
FINANSIELLT STYRKORT 
Direktavkastning % 
Belåningsgrad % 
Soliditet % 
Avkastning på eget kapital % 
Likviditet, tkr 

8,0 
59,7 
34,7 

5,7 
68 762 

7,7 
61,0 
34,0 

5,5 
62 652 

7,7 
62,5 
32,1 

4,6 
59 648 

7,4 
60,5 
33,6 
3,1 

43 541 

7,1 
61,7 
33,1 
2,6 

55 090 
ÖVRIGA NYCKELTAL 
Genomsnittsränta % 1,4 2,1 2,3 2,8 3,2 
Avkastning på totalt kapital % 2,8 2,7 2,8 2,7 2,5 
Driftkostnader kr/kvm 502 442 437 434 419 
"aktiverat" underhåll i balansräkningen 
kr/kvm 285 225 459 430 751 
Underhåll kr/kvm 170 254 218 222 230 
Fjärrvärmeförbrukning kWh/kvm 120 118 * 127* 127* 132* 
Vattenförbrukning m3/kvm 1,38 1,38* 1,32* 1,29* 1,34* 
Elförbrukning kWh/kvm 15,5 15,5* 16,3* 16,7* 17,* 

DEFINITIONER 
Direktavkastning: 
Driftsöverskott i procent av fastigheternas genomsnittliga bokförda värde. 
Genomsnittsränta: 
Räntekostnader i procent av genomsnittliga räntebärande skulder  mid.  kommunal borgensavgift med 
0,3 %. 
Belåningsgrad: 
Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde inld, pågående ny- och ombyggnationer. 
Soliditet: 
Eget kapital inklusive skatteeffekt av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen 
Avkastning på eget kapital: 
Resultat efter finansförvaltningen i procent av genomsnittligt eget kapital inkl. 79,4 % (78,6) av 
obeskattade reserver. 
Avkastning på totalt kapital: 
Resultat före finansförvaltning plus ränteintäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning. 
*Förbrulmingsnyckeltalen för tidigare år är korrigerade för att de skall kunna jämföras med årets 
framtagna förbrukningsnyckeltal. Anledning till konigeringen är att vi infört ett nytt systemverktyg 
för analys av våra förbrukningar som i vissa stycken redovisar statistiken annorlunda, som exempelvis 
metod för att genomföra normalårskorrigeringar. Normalårskorrigeringar används för att kunna 
jämföra nyckeltalen för fjärrvärme mellan åren. I samband med införandet av det nya systemet har 

<en tidigare års förbrukningstal säkerställts för att kunna jämföras framåt. 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Kungälvsbostäder - Årsredovisning 2021

Stiftelsen Kungälvsbostäder 16(41) 
853300-0579 

Resultaträkning 

FASTIGHETSRÖRELSEN 

Not 2021 2020 

Hyresintäkter 2 225 592 221 939 
Övriga rörelseintäkter 3 5 735 9 631 

Nettoomsättning 231 327 231 570 

Driftskostnader 4, 5 -100 839 -88 516 
Underhåll 6 -34 203 -50 938 
Fastighetsskatt -5 721 -5 563 

Driftsöverskott 90 564 86 553 

Avskrivningar 7, 8, 9 -45 213 -39 054 

Resultat fastighetsrörelsen 45 351 47 499 

Centrala administrationskostnader 10, 11, 12 -11 913 -12 244 

Resultat före finansförvaltningen 33 438 35 255 

FINANSFÖRVALTNINGEN 
Ränteintäkter 84 556 
Räntekostnader -9 708 -14 256 

Summa fmansförvaltning -9 624 -13 700  

Resultat efter finansförvaltningen 23 814 21 555 
Bokslutsdispositioner 13 802 2 885 
Skatt 14 -5212 -897 

pf\_,
Årets vinst 19 404 23 543 

. 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2021-12-31 

17(41) 

2020-12-31  

Förvaltningsfastigheter 8 1 107 217 1 095 267 
Inventarier och installationer 9 3 440 3 654 
Pågående ny- och ombyggnationer 15 34 249 22 533 

1 144 906 1 121 454  

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 16 63 63 

Summa anläggningstillgångar 1 144 969 1 121 517 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Kortfristiga fordringar 
Hyresfordringar 36 131 
Kundfordringar 326 208 
Aktuella skattefordringar 1 962 3 557 
Övriga kortfristiga fordringar 17 509 372 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 18 3 809 4 507 

6 642 8 775 

Kassa och bank 68 762 62 652 

lemma till gångar 1  220 373 1  192 944 
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Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

EGET KAPITAL 

Bundet eget kapital 
Grundfond 
Reservfond 
Konsolideringsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets vinst 

Summa eget kapital 

OBESKATTADE RESERVER 

AVSÄTTNINGAR 
Uppskjuten skatteskuld 

Summa avsättningar 

SKULDER 
Långfristiga skulder 
Fastighetslån 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

fOumma eget kapital och skulder 

Not 2021-12-31 2020-12-31  

4 787 4 787 
97 913 97 913 

5 154 5 154 

107 854 107 854  

293 588 270 045 
19 404 23 543 

312 992 293 588 

420 846 401 442 

19 3 889 4 691 

20 42 558 39 115 

42 558 39 115 

21, 22, 23, 24 
25 413 000 432 000 

413 000 432 000 

22, 25 269 000 250 000 
25 197 17 448 

26 13 960 18 400 

27 31 923 29 848 

340 080 315 696 

1  220 373 1  192 944 
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Förändringar i eget kapital 

Konsolide- 
Reserv- ringsfond- Balanserat Årets 

Not Grundfond fond resultat resultat 
Eget kapital 2021-01-01 4 787 97 913 5 154 270 045 23 543 
Vinstdisposition - 23 543 -23 543 
Årets resultat 19 404 

Eget kapital 2021-12-31 4 787 97 913 5 154 293 588 19 404 

Grundfond 
Grundfonden avser medel som Kungälvs kommun tillfört Stiftelsen utgörande 1 % av förvaltat 
fastighetskapital. Medlen tillfördes vid nybyggnation fram t om 1992 enligt då gällande 
bostadsfinansieringsförordning. 

Konsolideringsfond 
Avsättningar gjorda åren 1984-1986 enligt förordningen (1983:974) om statligt stöd vid förbättring av 
bostadshus (s k ROT). Allmännyttiga bostadsföretag skulle göra en avsättning motsvarande minst 2% av 
fastighetskapitalet för bostäder som var äldre än 10 år för att vara berättigade till räntebidrag för 
förbättringsåtgärdema. 

14U 
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Kassaflödesanalys 2021 

33 438 
41 690 

4 585 
84 

-12493 
-174 

20(41) 

2020 

35 256 
38 359 

1 722 
572 

-16197 
-37 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Rörelseresultat före finansiella poster 
Avskrivningar 
Övriga ej likvidpåverkande poster 
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 
Betald inkomstskatt 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 67 130 59 675  

Förändring av rörelsekapital 
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar 538 764 
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 8 169 -1 981 

Summa förändring av rörelsekapital 8 707 -1217 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 75 837 58 458 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -69727 -36454 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -69727 -36454 

FINANSIER1NGSVERKSAMHETEN 
Upptagna lån 
Amortering av skuld -19 000 

Kassaflöde från fmansieringsverksamheten 0 -19 000 

Årets kassaflöde 6 110 3 004 
Likvida medel vid årets början 62 652 59 648 

Likvida medel vid årets slut 68 762 62 652  

LIKVIDA MEDEL 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 

och bank 68 762 62 652 
5assa riK-  

68 762 62 652 
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Noter 

Not 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2012:1. 

INTÄKTER 
Hyresintäkter bokförs linjärt Over leasingperioden baserat på villkoren i leasingavtalet. Hyresintäkter 
bokförs i den period de avser. 

ADMINISTRATIONSKOSTNADER 

Åtskillnad förs mellan Centrala administrationskostnader och Fastighetsadministration. Centrala 
administrationskostnader är kostnader för övergripande funktioner och arbetsuppgifter i företaget. 
Fastighetsadministration är administrativa kostnader som ingår i arbetet inom drift och underhåll 
inklusive service till hyresgästerna. Fastighetsadministration ingår i driftskostnader. 

SKATTER 

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. 
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. 
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är 
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster 
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver 

LEASINGAVTAL 

Samtliga nuvarande hyreskontrakt hänförliga till Kungälvsbostäder är att betrakta som operationella 
leasingavtal sett ur ett redovisningsperspektiv. Tomträttsavtal är också att betrakta som ett 
operationellt leasingavtal ur ett redovisningsperspektiv. Tomträttsavgälden redovisas som kostnad för 
den period den avser. Det  firms  även ett mindre antal leasingavtal av ringa omfattning där 
Kungälvsbostäder är leasingtagare. Även dessa leasingavtal är operationella leasingavtal och avser 
främst kopieringsmaskin, personbil och dylikt. Betalningar som görs under leasingperioden  

(Ow  tnadförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Kungälvsbostäder - Årsredovisning 2021

Stiftelsen Kungälvsbostäder 22(41) 
853300-0579 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffaingsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en 
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som 
avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge 
företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till 
tillgångens värde vid anskaffuingstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas 
som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en 
anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella 
anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När 
tillgångarnas avskriimingsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används 
för övriga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Bostäder/ Kommersiella fastigheter 

Stomme och grund 100 år 
Stomkompletteringar/innerväggar 30-50 år 
Stammar (värme, sanitet)  VS 25-50 år 
El 40år  
Inre ytskikt och vitvaror 15 år 
Fasad 30-50 år 
Fönster 50 år 
Köksinredning 30 år 
Yttertak 40 år 
Ventilation 25 år 
Transport (ex. hiss) 25 år 
Styr och övervakning 15 år 
Restpost (ex. Aptus, gårdshus) 20-50 år 
Markanläggningar 20 år 

Övriga materiella anläggningstillgångar 

För maskiner och inventarier sker avskrivning enligt plan, beräknat på ursprungliga 
anskaffningsvärden och baseras på tillgångamas bedömda nyttjandeperiod. 

NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR 

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av 
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återviuningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, 
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångama 
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För 

ri\-12:11gångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Kungälvsbostäder - Årsredovisning 2021

Stiftelsen Kungälvsbostäder 23(41) 
853300-0579 

resultaträkningen redovisas nedslcrivningar och återföringar av nedskrivningar avseende 
förvaltningsfastigheter under avsnitt avskrivningar. 

KASSAFLÖDESANALYS 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella 
placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en 
öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten. 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 

Kortfristiga ersättningar 

Kortfristiga ersättningar i Kungälvsbostäder utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald 
sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det 
finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning 

Ersättningar efter avslutad anställning 

I Kungälvsbostäder förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. 

I avgiftsbestämda planer betalar Kungälvsbostäder fastställda avgifter till ett annat företag och har 
inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget 
inte kan uppfylla sitt åtagande. Kungälvsbostäders resultat belastas för kostnader i takt med att de 
anställdas pensionsberättigade tjänster utförts. 

LÅNEUTGIFTER 

Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling av anläggningstillgångar. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering 
sker utifrån anskaffningsvärde. 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. 

ipinstrumenten redovisas i balansräkningen när Kungälvsbostäder blir part i instrumentets 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Kungälvsbostäder - Årsredovisning 2021

Stiftelsen Kungälvsbostäder 24(41) 
853300-0579 

fka
„
vtalsmässiga villkor. 
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Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på .annat sätt 
upphört. 

HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR SAMT ÖVRIGA FORDRINGAR 

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar 
som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid 
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas 
som ränteintäkt i resultaträkningen. 

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till 
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta 
av anskaffningsvärde och marknadsvärde. 

AKTIER OCH ANDELAR 

Ett bolag redovisas som intresseföretag när Kungälvsbostäder direkt eller indirekt innehar minst 20% 
av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Andelar i 
intresseföretag redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel 
som intjänats efter förvärvet. Koncernredovisning upprättas inte med hänvisning till ÅRL 7:3a. 

LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER 

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 

(N...beloppet och det belopp som ska återbetalas. 
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DERIVATINSTRUMENT SOM INGÅR I SÄKRINGSREDOVISNING 

Kungälvsbostäder utnyttjar så kallade ränteswapar för att hantera ränterisken som uppstår vid 
upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. När 
transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, 
liksom även Kungälvsbostäders mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende 
säkringen. Kungälvsbostäder dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås 
och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög 
utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till 
de säkrade posterna. 

DOKUMENTERADE SÄKRINGAR AV RÄNTEBINDNING (SÄKRINGSREDOVISNING) 

Avtal om en så kallad ränteswap skyddar mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller 
Kungälvsbostäder en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten 
Räntekostnader. 

SÄKRINGSREDOVISNINGENS UPPHÖRANDE 

Säkringsredovisningen avbryts om 
• säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller 

• säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning. 

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i 
resultaträkningen. 

DERIVATINSTRUMENT DÄR KRITERIER FÖR SÄKRINGSREDOVISNING INTE ÄR 
UPPFYLLDA 

Kungälvsbostäder har för närvarande inga derivat som inte uppfyller kriterierna för säkring. 
Derivatinstrument som är ingångna före övergången till K3 redovisas i enlighet med äldre 
rekommendationer i enlighet med kapitel 35. 

KVITTNING AV FINANSIELL FORDRAN OCH FINANSIELL SKULD 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp 
avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. 
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NEDSKRIVNINGSPRÖ'VNING AV FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Vid varje balansdag bedömer Kungälvsbostäder om det finns någon indikation på 
nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om 
värdenedgå'ngen bedöms vara bestående. 

BOKSLUTSDISPOSITIONER 

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 

EGET KAPITAL 

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning. 

OBESKATTADE RESERVER 

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna 
«1_

,
cattesku1d som är hänförlig till reserverna. 
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Not 2 HYRESINTÄKTER 

28(41) 

2021 2020  

Bostäder 203 846 200 028 
Lokaler 18 194 17 424 
Garage 2 336 2 262 
P-platser 6 737 5 866 
Övriga hyresintäkter 464 420 

Hyresintäkter brutto 231 577 226 000  

Avgår hyresbortfall outhyrda objekt 
Bostäder -425 -852 
Bostäder renovering -2 683 -47 
Lokaler -2 269 -2 580 
Garage -313 -422 
P-platser -295 -160 

Hyresbortfall brutto -5985 -4061 

Hyresintäkter netto 225 592 221 939  

Framtida minimihyresintäkter, som ska erhållas avseende icke 
uppsägningsbara hyresavtal avseende bostäder: 
Förfaller till betalning inom ett år 50 50 
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 
Förfaller till betalning senare än fem år 

50 50 

Framtida minimihyresintäkter, som ska erhållas avseende 
icke uppsägningsbara hyresavtal avseende lokaler: 
Förfaller till betalning inom ett år 13 953 13 857 
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år  27 987 19 622 

()retailer  till betalning senare än fem år 1 601 1 557 

43 541 35 036 
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Not 3 ÖVRIGA INTÄKTER 

2021 2020  

Parkeringsavgifter 1 089 985 
Övriga intäkter 4 646 8 647 

Summa 5 735 9 632 

Not 4 DRIFTSKOSTNADER 

Fastighetsskötsel 
Riskkostnader 
Uppvärmning 
Vatten 

2021 2020  

-23 329 
-1181 

-21 901 
-13790 

-19 502 
-1 061 

-18 157 
-11736 

Elavgifter -11 057 -10 251 
Renhållning -5 592 -5 023 
Kabel-TV -1 023 -854 
Ersättningar till HGF -396 -451 
Hyres-, kundförluster, inkassokostnader -367 -896 
Fastighetsadministration -19 630 -18 166 
Övrigt -2573 -2419 

(lemma -100 839 -88 516 
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(Mumma 

Förvaltningsfastigheter 
Upp- och nedskrivningar 
Markanläggningar 

-39 445 -34 178 
-1 086 -1 086 
-4 682 -3 790 

-45 213 -39 054 
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Not 5 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL 

2021 2020 

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal: 

Förfaller till betalning inom ett år 2 459 5 489 
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 152 2 552 

2 611 8 041 

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 6 220 5 365 

I Kungälvsbostäders redovisning utgörs den operationella leasingen till största del av 
inomhussensorer som mäter klimatet i lägenheterna för att kunna optimera värmen och spara energi. 
Denna leasing löper  på3  år, därefter förlängs avtalstiden automatiskt 12 mån åt gången till 
uppsägning görs. Övrig del av leasingen avser hyrd kontorsutrustning samt bilar. Avtalet om hyra av 
kontorsutrustning löper på 3-4 år med möjlighet att förlänga med ytterligare 1 år. Avtalet om hyra bil 
löper på 3-5 år. 

Not 6 UNDERHÅLL 

2021 2020  

Löpande underhåll -28 882 -34 223 
Planerat underhåll -4 698 -15 837 
Skadegörelse -623 -878 

Summa • -34 203 -50 938 

Not 7 AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN 

2021 2020  
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Not 8 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 

2021 2020  

BYGGNADER 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 495 873 1 467 093 
Årets investeringar 47 594 31 748 
Årets försäljningar och utrangeringar -8 761 -2 968 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 534 706 1 495 873 

Ingående avskrivningar -505 510 -474 300 
Årets avskrivningar -35 934 -33 543 
Årets försäljningar och utrangeringar 5 250 2 333 

Utgående ackumulerade avskrivningar -536 194 -505 510 

Ingående ackumulerade nedskrivningar -90 119 -91183 
Årets avskrivningar på nedskrivningar 1 064 1 064 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -89 055 -90 119 

Ingående ackumulerade uppskrivningar 88 932 91 083 
Årets avskrivning på uppskrivet belopp -2 151 -2 151 

Utgående ackumulerade uppskrivningar 86 781 88 932 

Utgående planenligt restvärde, byggnader 996 238 989 176 

Redovisat skattemässigt restvärde för fastigheter 781 644 789 792 

MARKANLÄGGNINGAR 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 85 093 71 815 
Årets investeringar 9 569 13 278 

rUtgående ackumulerade anskaffningsvärden 94 662 85 093 
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32(41) 

2021 2020 

Ingående ackumulerade avskrivningar -27 057 -23 267 
Årets avskrivningar -4 682 -3 790 

Utgående ackumulerade avskrivningar -31739 -27057 

Utgående planenligt restvärde, markanläggningar 62 923 58 036 

MARK  

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 48 057 48 057 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 48 057 48 057 
Utgående planenligt restvärde, mark 48 057 48 057 

Utgående planenligt restvärde förvaltningsfastigheter 1 107 218 1 095 267 

Taxeringsvärde, byggnad 1 588 430 1 551 194 
Taxeringsvärde, mark 749 654 726 086 

Summa  2 338 084 2 277 280 

Beräknat marknadsvärde, förvaltningsfastigheter 2 877 606 2 740 541  

Fastigheternas marknadsvärdering har uförts i Datschas värderingsprogram. Indatan till värderingen i 
Datscha bygger på faktiska hyresintäkter samt schabloner avseende drift och underhållskostnader. 
Efter individuell prövning har värden justerats om behov föreligger. Under 2021 har 33 % av 
fastighetsbeståndet värderats av externt värderingsinstitut, Newsec. För de fastigheter där extern 
värdering utförts 2021 har marknadsvärdet enligt Newsec medräknats i stället för marknadsvärdet 

(ffnligt Datscha. 
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Not 9 INVENTARIER OCH INSTALLATIONER 

2021 2020 

Ingående anskaffningsvärden 18 003 17 124 
Årets förändringar 
- Inköp 848 879  
- Försäljningar och utrangeringar -4 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 847 18 003 

Ingående avskrivningar 
Årets förändringar 
- Försäljningar och utrangeringar 
- Årets avskrivningar 

-14349 

16 
-1 074 

-13323 

-1 026 

Utgående ackumulerade avskrivningar -15407 -14349 

Utgående planenligt restvärde, inventarier och 
installationer 3 440 3 654 

Not 10 CENTRALA ADMINISTRATIONSKOSTNADER 

2021 2020 

Administrationskostnader -11913 -12244 

Summa -11913 -12244 

Not 11 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA 

2021 2020  

Revisionsuppdrag, KPMG -150 -164 
Arvode till kommunstyrelsens valda revisorer -40 -13 
Biträde till valda revisorer, Ernst & Young -45 -28 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, 
Skatterådgivning, Grant Thorton -73 

e5mma -235 -278 
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Not 12 MEDELANTALET ANSTÄLLDA/LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH 
SOCIALA AVGIFTER 

2021 2020  

Medelantalet anställda 
varav 

36 36 

-kvinnor 16 15 
-män 20 21 

Styrelseledamöter 
varav 

7 7 

-kvinnor 3 3 
-män 4 4 

Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 
varav 

1 1 

-kvinnor 1 1 

Löner och andra ersättningar.  
Styrelsen och verkställande ledamot eller liknande (varav 
tantiem o dyl) -1 583 -1 389 
Övriga anställda -17 109 -16 376 

Summa  -18 692 -17 765 

Sociala avgifter enligt lag och avtal -6 228 -5 424 
Pensionskostnader (varav för styrelse och vd 323(322)) -2 198 -1 917 

Summa -27 118 -25 106 

4\y_l_d uppsägning från bolagets sida har nuvarande vd rätt till lön i 12 månader. 
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Not 13 BOKSLUTSDISPOSITIONER 

2021 2020 

Upplösning av periodiseringsfond 682 2 842 
Återföringar/avskrivningar över plan 120 43 

Summa 802 2 885 

Not 14 SKATT PÅ ARETS RESULTAT 

2021 2020 

Aktuell skatt -1769 -282 
Uppskjuten skatt -3 443 -615 

Skatt på årets resultat -5 212 -897 

Redovisat resultat före skatt 24 617 24 440 
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 20,6% (21,4%) -5 071 -5 230 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -785 -495 
Skatteeffekt skattemässiga justeringar fastigheter 335 -829 
Skatteeffekt av underskott - 5 336 
Övriga poster 309 321 

lAgodovisad skattekostnad -5 212 -897 
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Not 15 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

AVSEENDE 

2021 2020  

Ingående anskaffningsvärde 22 533 31 984 
Årets anskaffaingar 69 658 42 192 
Omfört till byggnad -47 594 -31 748 
Omfört till markanläggningar -9 569 -13 278 
Omfört till kostnad -97 -6 617 
Omfört till markinventarier -682 

Utgående anskaffningsvärde 34 249 22 533 

Not 16 AKTIER OCH ANDELAR 

2021 2020 

Grundavgifter i två (två) lägenheter BRF Millestolpe 23 23 
Andelar i intresseföretag 41 41 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64 64 

Not 17 ÖVRIGA FORDRINGAR 

2021 2020 

Momsfordran 508 371 
Övriga kortfristiga fordringar 1 1 

Summa 509 372 

Not 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

2021-12-31 2020-12-31  

Upplupna ränteintäkter 12 24 
Förutbetalda försäkringspremier 7 15 
Övriga poster 3 790 4 468 

Wumma 3 809 4 507 
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Stiftelsen Kungälvsbostäder 
853300-0579 

Not 19 OBESKATTADE RESERVER 

37(41) 

2021-12-31 2020-12-31  

Avskrivningar över plan 421 541 
Periodiseringsfond, tax 2016 682 
Periodiseringsfond, tax 2018 2 937 2 937 
Periodiseringsfond, tax 2019 531 531 

Summa 3 889 4 691 

Not 20 UPPSKJUTEN SKATT 

Temporära skillnader 

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive 
skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i 
uppskjuten skatteskuld. 

Uppskjuten skatteskuld anläggningstillgångar 

2021 2020 

Byggnader 42 558 39 115 

Summa 42 558 39 115 

Not 21 EVENTUALFÖRBINDELSER  

Övriga ansvarsförbindelser 

2021-12-31 2020-12-31  

352 329 

352 329 
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Stiftelsen Kungälvsbostäder 38(41) 
853300-0579 

Not 22 LÅNESKULDERNAS FÖRFALLOSTRUKTUR 

Kungälvsbostäder arbetar både med traditionell lånebindning samt med derivatinstrument, s k 
ränteswapar. 

2021 2020 

Skulder som förfaller inom 1 år 269 000 250 000 
Skulder som förfaller 1-5 år från balansdagen 413 000 432 000 

Summa 682 000 682 000 

Not 23 STÄLLDA SÄKERHETER 

För egna avsättningar och skulder 
Avseende Skuld till kreditinstitut: 

2021-12-31 2020-12-31  

- Fastighetsinteckningar 145 005 79 522 

Summa ställda säkerheter 145 005 79 522 

Not 24 VERKLIGT VÄRDE PÅ DERIVATINSTRUMENT SOM ANVÄNDS FÖR 
SÄKRINGSÄNDAMÅL 

Verkliga värden på derivatinstrument uppgick på balansdagen till följande: 

2021 2020 

Kontrakt med positiva verkliga värden: 
Ränteswapar 
Kontrakt med negativa värden 
Ränteswapar 

Ytterligare information beträffande säkringsredovisningen återfinns i avsnittet finans i 
feörvaltningsberättelsen. 

1 374 

-16117  
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Stiftelsen Kungälvsbostäder 39(41) 
853300-0579 

Not 25 LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID 

Genomsnittlig 
År Lånebelopp ränta, % Andel av lån, % 
2022 372 000 0,69 55 
2023 
2024 
efter 2024 310 000 S24 100 

Summa 682 000 0,74 100 

Not 26 KORTFRISTIGA SKULDER 

Insatser i Notarieängens kooperativa hyresrättsförening och Fontinbergets kooperativa 
hyresrättsförening bokförs som kortfristiga skulder då dessa kan behöva återbetalas inom 90 dagar. 

2021 2020  

Ingående insatser i Notarieängens kooperativa 
hyresrättsförening 4 653 4 653 
Inbetalda insatser i Kooperativa hyresrättsföreningen 
Fontinberget 12 184 12 184 
Uttagna insatser under året -7 075 -1182 
Insatta insatser under året 2 422 1 182 

Utgående insatser i kooperativa hyresrättsföreningen 12 184 16 837 

Övrigt 1 776 1 563 

femma 13 960 18 400 
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Stiftelsen Kungälvsbostäder 40(41) 
853300-0579 

Not 27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

2021-12-31 2020-12-31 

Förutbetalda hyresintäkter 20 938 18 816 
Upplupna räntekostnader 2 088 4 873 
Upplupna semesterlöner 463 425 
Upplupna sociala avgifter 146 134 
Övriga poster 8 288 5 600 

Summa 31 923 29 848 

Not 28 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV RESULTATET 

2021 2020 

Stiftelsen far inte dela ut realisationsvinster. Följande medel finns disponibla: 

Balanserade vinstmedel 293 588 270 045 
atrets vinst 19 404 23 543 

312 992 293 588 
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Mike Höglund 

Cecilia Olss Patrik Ryberg  

To ljbrn Kvarefelt  Bettina  Öster Tunberg 
vd 

Kungälv 2022-02-23 

Jane Bredin 
Ordförande 

4A-4-K 

Christina Carlsson 

ohan 
Auktori grad revisor 

Stiftelsen Kungälvsbostäder 41(41) 
853300-0579 

2021 2020 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

i ny räkning överförs 312 992 293 588 

312 992 293 588  

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022-02-25. 
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Uttalande 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Kungälvsbostäder för år 2021. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktorise-
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt al-
ternativ till att göra detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on  Au-
diting  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-
kerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsent-
lig felaktighet om en sådan  firms.  Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de en-
skilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten ide redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den  interne  kontrollen som jag iden-
tifierat. 

  

]3rEttls2 

  

  

  

Till styrelsen i Stiftelsen Kungälvsbostäder, org. nr 853300-0579 

Rapport om årsredovisningen 

Den förtroendevalda revisoms ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 

4t
telsens resultat och ställning. 

Revisionsberättelse Stiftelsen Kungälvsbostäder, org. nr 853300-0579, 2021 1 (2) 
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Auktoris ad revisor 

KPMG AB 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Kungälvsbostäder år 2021. 

Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelsela- 
gen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut- Som en del sven revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
talande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en pro- 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen, Granskningen 
avseende: av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum- auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda 
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el- revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
ler om det finns skäl för entledigande, eller innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse- och förhållanden som är väsentliga for verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. förordnandet eller årsredovisningslagen. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti for att åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt- 
ningsskyldighet mot stiftelsen. 

Kungälv den 25 februari 2022 

Bjorn  Brogren 

Förtroendevald revisor 

Christina Carlsson 

Förtroendevald revisor 

Revisionsberättelse Stiftelsen Kungälvsbostäder, org. nr 853300-0579, 2021 2 (2) 
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Ordföranden har ordet. 
 

2021 blev åter ett år av restriktioner och pandemibegränsningar. Vi var många som vid förra 

årsskiftet trodde att farsoten snart skulle vara över men så blev det som bekant inte. Vi i direktionen 

har nära följt utvecklingen och upplever att förbundsdirektör och ledningsgrupp tillsammans med 

anställda har hanterat situationen mycket väl. Läget förbättrades under sommaren och lättnader i 

restriktionerna genomfördes. Under senhösten blev det dock värre igen och nya restriktioner 

infördes. Nödvändiga tillfälliga förändringar i bemanning och omställningar i arbets- och 

förhållningssätt har varit nödvändiga och vi i direktionen upplever att dessa hanterats på ett 

professionellt sätt. Förbundet har hela året alltid haft full beredskap och förmåga. 

Under året som gått har på grund av coronsrestriktionerna antalet räddningsinsatser varit något 

lägre än tidigare år. Även antalet tillsyner och förebyggande insatser och utbildningar har av samma 

skäl varit färre. Ett fortsatt arbete har genomförts i syfte att både utöka förmågan och att 

konkretisera planerna på att på sikt etablera en heltidsbemannad brandstation i Ale. 

Sammanfattningsvis har 2021 varit ett bra år för Bohus Räddningstjänstförbund och det ekonomiska 

resultatet blev på grund av pandemin bättre än väntat. Vi har en budget i balans med ett visst 

överskott. Under hösten beslutades budget för 2022 och den av ägarna tilldelade budgetramen för 

kommande år ger som vi ser det goda möjligheter till uppfyllnad av beslutat handlingsprogram. 

Förbundsdirektören och ledningen har till direktionen levererat beslutsunderlag, planer och 

utredningar av högsta kvalitet.  

I början av hösten inkom synpunkter från medarbetare om brister i ledarskap och kultur. Detta 

föranledde direktionen att omgående beställa en utredning av utomstående konsulter kring detta. 

Denna utredning kommer att vara klar i början av 2022.  

Som tillförordnad ordförande i direktionen vill jag rikta ett stort tack till förbundsledningsgruppen 

och alla medarbetare för era insatser under återigen detta ovanliga år. Vi ser nu fram mot en 

förhoppningsvis avtagande smittspridning och en friskare och mer normal vår, sommar och höst 

2022 med så få olyckor som möjligt. 

 

Bernt Lundborg 

Tillförordnad förbundsordförande 
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Förbundschefen har ordet 
 

Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och 

Kungälvs kommuner. Ale kommuns andel av förbundet uppgår till 40 % och Kungälvs kommuns andel 

uppgår till 60 %. Räddningstjänstförbundet redovisar 2021 ett positivt resultat om 4 209 tkr. Ale 

kommuns driftbidrag 2021 till förbundet var 33 250 tkr och Kungälvs kommuns driftbidrag var 49 050 

tkr.  

Verksamheten utgår från förbundsordningen samt redovisas i ”Handlingsprogram till skydd mot 

olyckor” och omfattar Räddningsinsatser vid olyckor eller överhängande fara för olyckor, tillsyn enligt 

Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Därtill finns ytterligare 

beslutade uppgifter enligt förbundsordningen. 

Förbundets direktion har under året genomfört 7 möten enligt fastställd mötesordning. Därtill har 

medlemskommunerna träffats tillsammans med förbundets direktion och ledning vid två tillfällen. 

Vid dessa tillfällen redovisas förbundets verksamhet, ekonomiska status samt framtida utmaningar. 

Under 2020 färdigställdes rapporten "Framtida brandstationer och bemanning" inom förbundet och i 

början av 2021 överlämnades densamma till ägarkommunerna för vidare hantering. Det innebär att 

samtliga punkter som beslutades 2017 och sträcker sig till 2025 har genomförts. 

Under året har samarbetet med gemensam larmcentral och "Gränslös räddningstjänst" fortsatt att 

utvecklas. Lagen om skydd mot olyckor, vilken reviderades under 2020 och trädde i kraft 2021, visar 

att det system som förbundet utvecklat sedan 2017 är rätt och uppfyller lagstiftarens intentioner. 

Under 2021 anslöt sig Herrljunga, Strömstad, Tanum och Sotenäs till samarbetet.   

Den reviderade lagstiftningen har även inneburit förändringar inom den förebyggande enhetens 

arbete och planering. Förändring redovisades för direktionen under 2021 och implementeras i 

förbundet under 2022. "Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor" har reviderats utifrån 

lagändringen. Denna revidering föregicks av en revidering av förbundets "Risk- och konsekvensanalys 

över kommunernas risker". Handlingsprogrammet beslutades av direktionen i december och gäller 

till och med 2023. 

2021 har naturligtvis präglats av den ännu pågående pandemin. Detta har påverkat förbundet 

avsevärt vilket redovisas mer detaljerat längre ner i dokumentet. Det långsiktiga och målinriktade 

skadeförebyggande arbete där tillsyn, information och utbildning utgör grunden, har fortsatt om än i 

begränsad och anpassad form. Kommunernas anställda samt skolelever som fortfarande är 

prioriterade grupper har inte kunnat mötas fysiskt under året, men möjligheten till utbildning och 

information genom digitala medier har utvecklats.  

Antal bygg- och planremisser har ökat jämfört med föregående år. Detta är inte något som förbundet 

kan styra över utan antal ärenden inkommer utifrån rådande förutsättningar. Flera av dessa ärenden 

har varit omfattande och har krävt mycket resurser. Förbundet har inte kunnat genomföra det antal 

tillsyner som angivits i beslutad tillsynsplan, återigen en effekt av pandemin. 

Det skadeavhjälpande arbetet har under året fortsatt att utvecklas för att möta samhällets risker och 

krav. Antal räddningsinsatser för 2021 uppgår till 850, jämfört med 894 under 2020. Detta innebär 
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att förbundet har haft ännu ett år med minskat antal räddningsinsatser. En positiv trend är att 

antalet bränder har minskat i förbundet. Däremot går trenden för trafikolyckor i motsatt riktning.  

Förbundet har i övrigt varit förskonade från större händelser och händelser utdragna i tid. Förbundet 

har dock, enligt avtal inom Göteborgsregionen avseende "Gränslös räddningstjänst", varit våra 

grannkommuner till hjälp vid flertal tillfällen. Därtill har förbundet även bistått nationellt. Förbundet 

har bistått Mönsterås vid den omfattande skogsbranden i dess område och bistod även i 

räddningsarbetet vid explosionen i Annedal, Göteborg. Vid dessa händelser hjälpte förbundet till 

med räddning och stabsarbete. Totalt har förbundet vid 99 tillfällen bidragit med hjälp vid 

räddningsinsats utanför vårt geografiska ansvarsområde. 

Förbundet har under 2021 arbetat med nyrekrytering av både operativ och administrativ personal. 

Utvecklingen av vår heltidsstyrka placerad vid Nols brandstation fortgår enligt plan. Problem kvarstår 

dock med att rekrytera räddningspersonal i beredskap till samtliga stationer. Kontinuerligt genomförs 

rekryteringskampanjer för att hitta lämpliga medarbetare. Pågående pandemi har försvårat 

processen med att genomföra kampanjer och vissa tester vid rekryteringar vilket har inneburit 

förseningar för nyanställningar och att vakanta platser vid sjukdom ej har kunnat återbesättas. 

Förbundet har även investerat och reinvesterat i fordon och material enligt den av direktionen 

beslutade planen för 2021. Förbundet har även sett över investeringsbehoven på kort och lång sikt. 

Revidering av kommande investeringar har genomförts för att minska förbundets 

avskrivningskostnader framgent. 

Den fortfarande pågående pandemin har naturligtvis även påverkat förbundet och dess 

arbetsuppgifter under hela 2021. Flexibilitet och uthållighet har varit ledord och jag vill rikta ett stort 

tack till samtliga medarbetare. Tillsammans har vi planerat vårt arbete och beredskap vilket 

resulterat i att vi under hela året, utan inskränkningar, har genomfört vårt uppdrag till medborgarna 

att kunna utföra räddningsinsatser då olycka inträffar. 

I oktober månad inkom, till direktionen, en skrivelse från flera medarbetare med kritik avseende 

förbundets styrning och ledning. En oberoende utredning, av extern part, beställdes, dock så har 

utredaren inte redovisat någon rapport än. Skrivelse och utredning har under sista kvartalet 2021 

tagit stor kraft från förbundet, men tillsammans skall vi under 2022 ta emot rapporten och vidtaga de 

eventuella åtgärder och förändringar som behövs för att utveckla förbundets förmåga. 

Vi lever i ett samhälle som kräver allt större kunskap om risker och hur man hanterar dessa, vilket gör 

att arbetet inom räddningstjänsten blir alltmer komplext. För att möta framtiden utvecklas 

kompetensen hos medarbetarna genom kontinuerlig utbildning vilken bedrivs både externt och 

internt. Därtill anpassas fordon och materiel för att kunna ge så god effekt som möjligt vid 

räddningsinsatser och förebyggande arbete. 

Allt detta samt mycket därtill arbetar vi med för att förbundet skall fortsätta att vara en viktig aktör i 

att bygga och förvalta ett tryggt, säkert och hållbart samhälle med fokus på medborgarna. 

 

Håkan Lundgren 

Räddningschef – Förbundschef i Bohus Räddningstjänstförbund 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Bohus Räddningstjänstförbund - Årsredovisning 2021

6 
 

Förvaltningsberättelse 
 
 

Verksamhetsbeskrivning 
 

Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Kungälv- och Ale kommun. Förbundets 
politiska styrning utövas av en direktion bestående av 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare från 
respektive kommun. Verksamhetens mål är nedtecknade och beslutade i förbundets handlings-
program vilket är upprättat enligt Lag [2003:778] om skydd mot olyckor (LSO). Ytterligare 
verksamhetsmål står att läsa i beslutad förbundsordning. 
 
Förbundet är organiserat i följande enheter; 
• Administration och ledning 
• Verksamhetsstöd 
• Förebyggande uppdrag 
• Räddningsuppdrag 

 

Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Belopp i Tkr 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 87 111 82 617 80 414 77 619 72 903 

Verksamhetens kostnader -77 151 -70 031 -73 411 -69 015 -65 289 

Året resultat 4 209 6 089 820 3 617 2 761 

Soliditet * 33,1% 24,8% 26,7% 23,8% 16,7% 

Likviditet 44,3% 44,7% 20,7% 16,6% 18,7% 

Investeringar (netto) 6 186 11 007 4 016 6 328 7 690 

Långfristiga skulder 3 269 3 901 4 800 7 283 0 

Antal hel- och deltidsanställda 45 42 44 41 39 

Räddningstjänst i beredskap 94 88 96 106 92 
 
*För 2021 och 2020 har förändring av leasingredovisning gjorts, det innebär att soliditeten har 

påverkats. Omräkning har inte gjorts av åren dessförinnan.  

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

Räddning 
 
Räddningsinsatser hanteras på ett tillfredsställande sätt över hela förbundet. Förbundet har varit 
förskonade från större händelser och händelser utdragna i tid såsom skogsbränder, oljeutsläpp och 
dylikt.  
 
Förbundets förmåga att samverka med andra myndigheter och organisationer har satts på prov 
under året. Förbundet har bistått Mönsterås vid den omfattande skogsbranden och explosionen i 
Annedal i Göteborg, vid dessa händelser hjälpte förbundet till med personal och stabsarbete.  
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Totalt har förbundet hanterat 850 uppdrag under 2021, jämfört med 894 uppdrag 2020 och 949 
uppdrag 2019. Det är en positiv trend att antalet uppdrag minskar. En bidragande orsak är 
förmodligen Covid-19.  
 

Antal händelser 
2021 2020 2019 

850 894 949 
Tabell 1 - Antal händelser i förbundet under åren 2019–2021 

 

Antal trafikolyckor 
2021 2020 2019 
151 139 165 

Tabell 2 - Antal trafikolyckor i förbundet under åren 2019–2021 

 

Tabell 3 - Antal bränder i förbundet under åren 2019–2021 

 
Antal automatiska brandlarm 

2021 2020 2019 
226 240 291 

Tabell 4 - Antal automatiska brandlarm i förbundet under åren 2019–2021 

 
Insatsledarfunktionen har haft en hög belastning under sommaren då de enbart varit fem personer 

på funktionen av normalt sex personer, detta till följd av bland annat sjukdom och föräldraledigheter. 

Det har medfört att befintlig personal har behövt ta fler beredskapspass, vilket i sin tur lett till att 

vissa projekt och individuella arbetsuppgifter blivit lidande. Situationen har lett till ett flertal 

övertidspass vilket i sin tur har belastat förbundets budget för övertid. Under hösten har arbetet med 

att skapa en mer robust, långsiktig och flexibel lösning lett till att ytterligare insatsledare har 

rekryterats och förbundet kommer från 2022 ha sju insatsledare. Rekryteringen har hanterats inom 

förbundets ekonomiska ramar.  

 

Sommarens beredskapsbemanning har varit fullgod till stora delar i förbundet, undantaget 

Räddningstjänst i Beredskap (RiB) i Nol och Surte. Dessa två RiB-stationer har haft större 

personalbrist än övriga delar av förbundet. Inrättande av heltidsanställda i Ale har dock täckt upp 

drygt 50% av personalbristen. Totalt sett så har personalbristen varit relativt liten i förhållande till 

hela beredskapsläget i förbundet. Däremot så har belastningen på befäl vars uppgift är att säkerställa 

beredskapen varit hög, befälen har fått arbeta med planering till följd av frånvaro med kort varsel. 

 

Situationen har slitit hårt på organisationen och det kan på sikt orsaka problem. Därför är det viktigt 

att fortsätta utvecklingen av heltidsanställd personal i den östra delen av förbundet. Rekrytering av 

RiB har gjorts under hösten, med fokus på framför allt Nol och Surte. Totalt inkom 29 ansökningar, 

varav 6 stycken ledde till anställning. Flera av dem har även hunnit gå en introduktionsutbildning och 

kommer sannolikt kunna ta plats under början av 2022.  

 

Antal bränder 
2021 2020 2019 
165 205 163 
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Under hösten har övningar och möten kunnat genomföras i en mer normal omfattning. Behovet är 

stort att ta ikapp den övningstid som gått förlorad, framför allt bland RiB-personalen. Det har 

medfört att samtliga RiB-stationer har varit iväg på övningar på Färjenäs eller Alingsås övningsfält.  

 

Förbundet har fortfarande stort fokus på rådande pandemi. Även om många är fullvaccinerade, så är 

smittläget fortfarande osäkert. Planering för större bortfall fortgår samtidigt som förberedelser görs 

för att öppna upp och utöka de verksamhetsdelar som begränsats av pandemin. Arbetet ihop med 

övriga räddningstjänster i Göteborgsregionen fortgår. 

 

 

Förebyggande 
 

Allmänt 

Pandemin har påverkat förbundets verksamhet även det här året. Många uppdrag som hade stannat 
upp lite kunde återupptas under hösten, men tyvärr så stannade arbetet upp igen i slutet av året när 
pandemin tog ny fart. Åtgärder och anpassningar har gjorts på flera sätt för att förbundet ska kunna 
genomföra sina uppdrag samt bemöta oro från personal.  
 
Den tid som funnits till förfogande har använts för att planera och hålla i internutbildning kring 
tillsyn. Dock så har den stannat av lite till följd av den rådande turbulensen inom förbundet samt 
pandemin.  
 
Under sommaren kom tillsynsarbetet igång även om det varit utmanande att boka tillsynen under 
semestertid. Utbildning och arbete för att exempelvis möta ungdomar har gjorts digitalt eller 
utomhus. Förberedande arbeten har även gjorts för att på så sätt kunna komma igång med 
utbildningar, när möjlighet finns.  
 

Statistik 

Nedan visas statistik över den förebyggande verksamhetens åtgärder 

 
 2021 2020 2019 

Plan och bygg Ale 68 70 45 

Plan och bygg Kungälv 124 104 81 

Totalt plan och bygg 192 174 126 

    

Tillsyn Lagen om skydd mot olyckor 39 39 50 

Tillsyn Lagen om brandfarliga och explosiva varor 18 18 21 

Tillstånd brandfarlig vara 21 41 16 

Tillstånd explosiv vara  6 8 4 

Polisiära remisser 9 10 59 

Serveringstillstånd 8 10 30 

 

Plan och bygglov 

Under verksamhetsåret har antalet handlagda ärenden från enheten ökat något jämfört med 

föregående år. På grund av Covid-19 har handläggarna genomfört byggsamråd via digitala möten och 

enbart avslutande samråd har genomförts på plats på aktuellt objekt. Förbundet har medverkat vid 

flera större projekt.  
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I Kungälvs kommun har Fastighets AB Balder ansökt om bygglov för att riva Klocktornet och bygga 

flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplanet. Fiskberedningsföretaget Leröy Seafood 

etablerar verksamhet på en fastighet vid Arntorp som har medfört en ändring av gällande detaljplan 

för området. Vid Kongahällaområdet har det beviljats bygglov för nybyggnad av höghus md 24 

våningar.  

 

I Ale kommun har det efter en lång process genomförts slutsamråd för Jennylunds ridhus. Varuhuset 

Klädkällaren i Bohus har utökat sina verksamhetslokaler med ett växthus för en ny 

trädgårdsavdelning. I Älvängen etablerar Willys en ny livsmedelsbutik nära E 45, vilket har medfört 

skyddsåtgärder på byggnaden för att klara en händelse med farligt gods på vägen. I Älvängen har 

även ett bygglov beviljats för att uppföra bostäder vid Gustavas plats, däribland ett flerbostadshus på 

11 våningar.    

 

Tillsyn 

Situationen med rådande pandemi har inneburit begränsningar för tillsynsverksamheten. Arbetet har 
dock prioriterats och kom igång under sommaren och hösten. Trots pandemi lyckades förbundet 
ändå komma i närheten av målet för året på ungefär 60–70 tillsyner.  
 
Uppföljningen av genomförda tillsyner har mestadels skett via e-post och telefon med hänsyn till 
rådande pandemi. I vissa verksamheter måste avslut av tillsynsärendet ske på plats, dessa har 
genomförts under hösten alternativt skjutits fram.  
 
Under hösten påbörjades även arbetet med att besöka och bedöma brandskyddet i bostäder. De 
första besöken genomfördes i Nödinge. Tyvärr fick arbetet sättas på paus i december då pandemin 
åter gjorde sig påmind. 
 

Farlig verksamhet 
Under perioden har arbetet fortgått med att stödja Ale kommun med följderna efter att Surte damm 
har klassats som farlig verksamhet av Länsstyrelsen. En insatsplan har tagits fram under hösten för 
att underlätta vid en olyckshändelse. 
 
Den 15 augusti skedde en olycka vid Perstorp Oxo i Nol med utsläpp av restprodukter som följd. Vid 
uttappning av Heavy ends (restprodukt från produktionen av ftalsyra) i företagets bassäng för 
restprodukter svämmade den av okänd anledning över. Läckaget spred sig utanför företagets område 
och rann ner i dagvattenbrunnar och närliggande vattendrag. Olyckan ledde aldrig till någon insats 
med operativa resurser, endast insatsledare samt chefs- och stabsresurs från Kungälv och insatschef 
från Göteborg var på plats. Länsstyrelsen är informerad.  
 

Tillstånd brandfarliga och explosiva varor 
2021 var ett händelserikt år för de som arbetar med Brandfarligt och explosivt på flera plan. 
 
Den 1 augusti 2021 kom ändringar i både lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. 
Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor och innebär därför ökade 
krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamheter eller har 
inflytande över sådana verksamheter.  
 
En viktig nyhet i lagen är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare. För att få delta i 
tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor krävs att var och en är prövad och godkänd av 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Bohus Räddningstjänstförbund - Årsredovisning 2021

10 
 

tillståndsmyndigheten. Detta i sin tur innebär att räddningstjänsten skickar frågan vidare till polisen 
som då tittar på om den sökande förekommer i misstankeregistret eller brottsregistret innan beslut 
fattas i frågan om lämpligheten hos den sökande. Utöver det så måste sökande kunna uppvisa intyg 
på att de har utbildningar som krävs för att få hantera dessa varor. 
 
Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta 
arbeta med explosiva varor. Ytterligare en nyhet i lagstiftningen är att maximal tillståndstid för ett 
tillstånd som gäller explosiv vara numera är 3 år, detta gäller dock inte brandfarlig vara där 
tillståndstiderna är oförändrade. 
 
Nouryon PPC har ansökt om förnyande av befintligt tillstånd enligt lag (2010:11) om brandfarliga och 
explosiva varor för den hantering av väteperoxid som förekommer på siten.  Myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap (MSB) har använts som stöd i ärendet.  
 
Under året skedde ett par incidenter vid sprängarbete i Rollsbo där stenar slog ned i fastigheter 
närhet. Räddningstjänsten har följt upp händelsen och samverkat med berörda myndigheter. Under 
hösten och fram tills idag har det inte framkommit något som skulle utgöra ett hinder för 
verksamhetens tillstånd för att hantera explosiv vara. 
 
I förbundet finns det 6 återförsäljare av fyrverkeri. Antalet återförsäljare har dom senaste åren näst 
intill halverats vilket till viss del är en konsekvens av myndigheternas förbud av att sälja vissa typer av 
fyrverkeri som exempelvis raketer med styrpinnar. 
 

Utbildningar 
På grund av rådande pandemi har i stort sett samtliga fysiska utbildningar fått ställas in. Under 

hösten kom arbetet igång och ett stort antal utbildningar har trots allt kunnat genomföras. Det har 

även varit fokus på förberedelser, för att komma igång med utbildningar när pandemin är över. 

Utbildningar (antal personer) 2021 2020 2019 
PAR-utbildade elever (Polis, Ambulans, Räddningstjänst) 300 0 571 
Barn på buss 140 159 0 
Heta arbeten 14 19 89 
    
Brandkunskap för alla/Hjärt-lungräddning Ale 323 193 330 
Brandkunskap för alla/Hjärt-lungräddning Kungälv 452 330 463 
Totalt Brandkunskap för alla/Hjärt-lungräddning 775 523 793 
 

Utbildningar för barn och unga 
Under året har förbundet arbetat med att få till samma koncept i Ale som finns i Kungälv för 
skolungdomar i årskurs 2 (barn på buss) och årskurs 8 (Polis Ambulans Räddningstjänst, PAR). Under 
hösten genomfördes de flesta PAR-utbildningarna innan smittan tog fart igen. Barn på buss kunde 
påbörjas men kunde inte slutföras på grund av pandemin.  
 
Under hösten har arbetet fokuserat på att knyta kontakter inom skolorna i Ale. Det finns även 
förberett utbildningsunderlag för årskurs 2, 5 och 8. Kontakter med rektorer vid en förskola i Nol har 
skett för att bistå i deras brandkunskapsutbildning som sker under vår och höst. För 
räddningstjänstens del handlar det om att bistå med information och rådgivning till lärare samt vara 
med vid utrymningsövningar och prata med barnen. Under sommaren har förbundet besökt en 
förskola i Älvängen för att informera om brandskydd och svara på frågor. 
 
Under sommaren har räddningstjänsten deltagit i träffar och aktiviteter med ungdomar från Ungkan. 
Bland annat gjordes en mindre brandutbildning på utsidan av Nol brandstation. Även besök på Da 



7 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 - KS2022/0273-1 Årsbokslut och koncernbokslut 2021 : Bohus Räddningstjänstförbund - Årsredovisning 2021

11 
 

Vinciskolan gjordes i samband med dessa aktiviteter. Förbundet har även besökt en fotbollsskola i 
Nödinge tillsammans med Polis och Frivilliga resursgruppen (FRG). Under sommaren har flera besök 
gjorts på olika barn- och ungdomsplatser. 
 

Brandkunskap för alla och hjärt-lungräddning 
På grund av pandemin så har förbundet inte kunnat erbjuda fysiska utbildningar under våren. Istället 
har medlemskommunerna erbjudits digital utbildning vilken har anpassats efter kursdeltagarnas 
behov. Under hösten övergick förbundet till fysiska utbildningar till dess att smittan tog fart igen. 
Under 2021 har det utbildats 775 personer i Brandkunskap för alla och Hjärt-lungräddning, vilket är 
över förväntan. Målet var från början att utbilda 1120 kommunalanställda under året, men på grund 
av pandemin ändrades prognosen till ungefär 500–600 personer. Under 2022 har redan över tusen 
personer bokats in under första halvåret, förutsatt att det inte blir nya restriktioner så kommer dessa 
genomföras.   
 
Kontakt med Kungälv och Ale kommun har tagits för att se om det går att effektivisera 
bokningssystem och rutiner. Eventuellt finns det möjlighet att få till ett bättre bokningssystem med 
hjälp av Kungälvs kommun, arbetet kommer fortsätta under 2022. Det har även tagits kontakt med 
brandskyddsföreningen för att se på möjligheterna att kombinera utbildningen med en plattform e-
learning. 
 

 

Olycksundersökning 
 

Fördjupande olycksundersökningar 

I år har en fördjupad undersökning genomförts efter en räddningsinsats vid brand i byggnad i Lid i 
februari.  

Implementering av dialogmodellen AAR (After Action Review) 

Arbetet med att implementera After Action Review, AAR, har fortgått på Kungälvs brandstation. AAR 
innebär att man hämtar kunskaper och erfarenheter från ”vardags-/vanliga olyckor” med syfte att 
identifiera utvecklingsmöjligheter som inte hittas vid de utredningsmetoder som tillämpats tidigare. 
Arbetssättet har tillämpats mer under sommaren, men används inte riktigt fullt ut ännu, arbete 
pågår med implementeringen och ska sedan enligt plan spridas till övriga brandstationer inom 
förbundet.  
 
Metodiken har provats vid större händelser, exempelvis vid branden på Marstrandsön i augusti. 
Hittills är det statistiska underlaget för litet för att några slutsatser ska kunna dras av det nya 
arbetssättet.  
 

 

Heltidsutvecklingen i den östra delen av förbundet 
 

Heltidsstyrkans utveckling fortsätter. Bemanningen har gjort att styrkan kunnat dämpa en stor del av 
det bemanningstapp som funnits under året i den östra delen av förbundet. Under året har styrkan 
även börjat använda sitt nya fordon för att på så sätt kunna vara effektivare i ett första läge. 
Övningsverksamheten har varit i fokus för perioden då lättnader i restriktioner har möjliggjort 
övningar igen. Fokus har framför allt varit att öva ihop med RIB-personal i Surte och Nol. I övrigt har 
mycket tid lagts på att utveckla och öva personalens färdigheter. 
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Styrkan har även genomfört flera smittanpassade aktiviteter för att möta medborgare i samhället. 
Särskilt fokus har lagts på barn och unga, bland annat på mötesplatsen Ungkan i Nödinge. 
Under hösten har styrkan utökas med en ytterligare person och utvecklingen fortsätter, en 
befälsfunktion kommer tillsättas under 2022. Här är det viktigt att utvecklingen görs i samarbete med 
övriga delar av förbundet och gentemot förbundets målsättningar. Det är också viktigt att fokus läggs 
på att avlasta RiB-personalen i förbundets östra del. Styrkan har även haft frånvaro under slutet på 
året vilket kommer fortgå under 2022. Detta kommer till viss del kunna lösas med vikarier samt ett 
utökat samarbete med hela organisationen. 
 

 

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning) 

 
2017 övertog förbundet kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och rengöring (sotning). 

Under 2019 genomfördes upphandling om sotningstjänster i Kungälv och Ale. Upphandlingen 

medförde Kungälvs sotarna AB ansvarar för sotningsverksamheten i Kungälvs kommun och GÖSAB 

AB ansvarar för sotningsverksamheten i Ale kommun. 

 

Avtalen började gälla 2020-08-01 och har medfört att sotningsverksamheten arbete är likformig i 

båda kommunerna. Avtalen medförde även att sotningsleverantörerna nu arbetar med 

brandförebyggande arbetsuppgifter i samverkan med brandskyddsföreningen. Detta handlar 

exempelvis om att kontrollera brandvarnare och brandsläckare samt att utbilda fastighetsägarna om 

hur de ska agera vid brand. 

 

Under 2021 fortsatte sotningsverksamheten att bedrivas med gott resultat och i enlighet med 

intentionerna i genomförd upphandling. Under 2021 har det varit fortsatt ansträngt för den nya 

sotningsleverantören i Ale. Det beror på brister i kontrollboken från tidigare leverantör, vilket har 

medfört omfattande administrativa utmaningar för både sotningsleverantören och för förbundet. 

 

Pandemin har medfört en ökad ansträngning för sotningsleverantörerna att klara av uppsatta frister. 

Detta beror på att förbundet har infört restriktioner till sotningsleverantörerna för att hindra och 

begränsa smittspridning. 

 

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

Samtliga sotningsobjekt i förbundet för 2021 har genomförts. I Ale kommun är även samtliga 

brandskyddskontroller genomförda, i Kungälvs kommun har 63% genomförts.  

 

Föreläggande 

14 föreläggande har utfärdats i Ale kommun. I Kungälvs kommun har inga föreläggande skrivits, dock 

kommer det skrivas förelägganden på 6 objekt.  

 

Efterbesiktning 

Under året har fem efterbesiktningar genomförts i Kungälvs kommun. I Ale kommun har två stycken 

efterbesiktningar genomförts. 
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Utfall redovisas av respektive leverantör i bifogade bilagor: 

1 Kungälvs sotarna AB  2021 

2. Sammanställning Hembesök Kungälv 

3. GÖSAB 2021 

4.Sammanställning Hembesök Ale 

 

Verksamhetsstöd 
 

Förbundet har gjort inköp av anläggningstillgångar enligt framtagen plan. Nytt fordon till Ale heltid 
har levererats och tagits i drift. Förbundets upphandling av ny släckenhet blev överklagad, men är nu 
klar och leverans förväntas hösten 2022. Nya ledningsfordon är beställda under 2021 och leverans 
kommer att ske under första kvartalet 2022.  

  
Dialog med fastighetsägare pågår löpande och vissa större projekt har skett på Kungälvs 
brandstation. Tidigare byte av ventilation har medfört vissa omfattande justeringar. Ett större arbete 
med att byta ut och uppdatera Kungälv stations reservkraftsystem samt öka förbundets robusthet 
pågår. 

 

Pensionsförpliktelse 
 

Pensionsförpliktelser 2021 2020 

Avsättning inkl. särskild löneskatt 9 322 6 847 

Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 0 0 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 0 0 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0 0 

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse) 9 322 6 847 

    
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde    
Totalt pensionsförsäkringskapital 0 0 

Totalt kapital pensionsstiftelse 0 0 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel 0 0 

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse) 0 0 

    
Finansiering    
Återlånade medel 9 322 6 847 

Konsolideringsgrad 0 0 

   
*Det finns inga placeringar avseende pensionsmedel   

 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
 
2021 har framför allt präglats av Covid-19. Förbundets inriktning har hela tiden varit och är 
fortfarande att minska smittspridningen i samhället och bland medarbetare inom förbundet samt 
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upprätthålla den operativa förmågan. För att uppnå detta har arbetsuppgifter omprioriterats och 
interna beslut har fattats för att minimera negativa effekter. Dialog har förts med Länsstyrelsen, 
regionala myndigheter och organisationer samt med medlemskommunerna. Förbundets presidium 
har kontinuerligt fått information och har även varit delaktiga i interna verksamhetsbeslut.  
Det går ännu inte att redovisa den ekonomiska effekten av Covid-19 i förbundet. På grund av 
pandemin så har vissa verksamhetsmål inte uppnåtts.  
 
Riksdagen beslutade i oktober 2020 om en revidering av "Lag om Skydd mot olyckor". 

Förbundet har under året förberett sig för att kunna uppfylla lagstiftarens nya krav. Än så länge finns 

inga föreskrifter eller handböcker publicerade vilket gör att förbundet har fått arbeta med tolkning 

själva vilket är komplicerat.  

 

Det gemensamma ledningssystemet som bildades 2019 inom Göteborgsregionen med en gemensam 

ledningscentral som samordnar insatser för samtliga organisationer som ingår i samarbetet fortsätter 

att utvecklas. Nya medlemmar i det gemensamma ledningssystemet är räddningstjänsterna i 

Strömstad, Tanum, Sotenäs och Herrljunga. Implementering har skett under 2021. 

 

Förbundsdirektionen har till förbundsägarna överlämnat den slutgiltiga rapporten "Framtida 

brandstationer och bemanning inom Bohus Räddningstjänstförbund" samt en skrivelse med förslag 

till beslut om fortsatt utredning och projektering. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
 

Personal 
 
Förbundets personal är fördelad på 5 stationer. Av förbundets 15 kvinnliga medarbetare så arbetar 
12 i uttryckande tjänst. 
 

Antal anställda inom 
förbundet 

2021 2020 
Hel-och 
deltidsanställda 

Räddningstjänst 
beredskap 

Hel-och 
deltidsanställda 

Räddningstjänst 
beredskap 

Totalt 45 94 42 88 
     

Könsfördelning:       

Kvinnor 9 6 7 7 

Män 36 88 35 81 
       

Åldersfördelning:        

29 år och yngre 5 10 5 11 

30–49 år 28 58 21 59 

50 år och äldre 12 22 16 18 
       

Genomsnittlig ålder 41 41 43 40 
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Rekrytering och avgång 
 

Under året har förbundet gjort en översyn av vissa befattningar med anledning bland annat inför 
kommande pensionsavgångar och avgångar. Översynen har lett till en viss omstrukturering och 
förändringar av några befattningar. Anledningen till förändringarna som genomförts är att kunna 
rusta upp och möjliggöra utmaningarna som vi ser kommer närmsta åren samt för att organisationen 
behöver bli ännu mer flexibel och robust i enlighet med de mål som är satta för verksamheten.  
 

När det gäller RiB-organisationen så har det varit en del avgångar under året som lett till en 

belastning vad gäller bemanningen för framför allt Nol men även till viss del Surte station. Under året 

så gjordes en rekryteringsinsats i Ale för att rekrytera personal. Det var en lyckad rekryteringsinsats 

som ledde till anställning av fler nya medarbetare till Nol.  

 

Rekrytering och 
avgång 

2021 2020 
Hel-och 
deltidsanställda 

Räddningstjänst 
beredskap 

Hel-och 
deltidsanställda 

Räddningstjänst 
beredskap 

Rekryteringar totalt 4 6 3 4 

Kvinnor 2 0 1 1 

Män 2 6 2 3 
       

Avgångar totalt 3 4 5 2 

Kvinnor 1 0 1 0 

Män 2 4 4 2 

 
 

Sjukfrånvaro 
 
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Det har inte förekommit 
några längre sjukskrivningar.  
 
 2021 2020 

Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig 
arbetstid (%) 

Hel-och 
deltidsanställda 

Hel-och 
deltidsanställda 

Total sjukfrånvaro 2,64 5,66 
    

Total sjukfrånvaro fördelat på kön    

Kvinnor 4,43 7,48 

Män 2,21 5,29 
    

Totalt sjukfrånvaro fördelat på ålder    

29 och yngre 1,58 17,29 

30–49 år 2,41 3,08 

50 år och äldre 3,44 7,36 

   

Sjukfrånvaro överstigande 60 dagar 0 20,09 
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Arbetsmiljö 
 

Förbundets arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av vardagen och arbetet ska bedrivas på ett 

säkert och förebyggande sätt.  Alla perspektiv i arbetsmiljön ska beaktas; organisatoriska, sociala och 

fysiska faktorer. Bohus Räddningstjänstförbund ska också vara en organisation med en öppen och 

inkluderande arbetsmiljö som är tillgänglig för alla och där diskriminering och trakasserier inte 

förekommer. Det yttersta målet är att alla anställda ska ha en god och säker arbetsmiljö som främjar 

hälsa och arbetsglädje men också kvalité. 

För att säkerställa att målet uppnås genomförs skyddsronder och skyddskommittémöten årligen 

enligt schema. Tillbud och olycksfall hanteras genom ett digitalt ärendehanteringssystem och följs 

upp veckovis.  

I oktober månad inkom, till direktionen, en skrivelse från flera medarbetare med kritik avseende 

förbundets styrning och ledning. En oberoende utredning, av extern part, beställdes, dock så har 

utredaren inte redovisat någon rapport än. Skrivelse och utredning har under sista kvartalet 2021 

tagit stor kraft från förbundet, men under 2022 ska förbundet erhålla rapporten och vidta de 

eventuella åtgärder och förändringar som behövs för att utveckla förbundets förmåga. 

En översyn av arbetstidsförläggningen för heltidspersonalen i Kungälv har startats upp. Information 

är genomförd med fackliga representanter och en arbetsgrupp är tillsatt.  

 
 

Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 
 
Förbundet följer det av direktionen beslutade handlingsprogrammet vilket finns nedbrutet i mål som 
redovisas i förbundets verksamhetsplanering. Verksamhetsplanen revideras varje tertial. 
 

Förväntad utveckling 
 
Förbundet fortsätter att planera för att bibehålla operativ förmåga då pandemin ännu inte avmattats 
i regionen. Planering görs även för att kunna hantera eventuella större skogsbränder under rådande 
situation den kommande sommaren. Planering görs i samverkan med regionens räddningstjänster. 
Bedömningen är att regionen säkerställer förmågan att gemensamt hantera händelser med stor 
samhällspåverkan. 
 
Förbundet deltar i arbetet med att revidera Ale- och Kungälvs kommuns oljeskyddsplaner. 
Arbetet utförs tillsammans med säkerhetsavdelningarna samt miljöavdelningarna i respektive 
kommun. 
 
Förbundet fortsätter att arbeta med revidering av handlingsprogrammet för 2020–2023. 
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Måluppföljning 
 

Inledning 
I förbundets handlingsprogram finns det 12 uppsatta mål. Verksamhetsplanen har varit ett verktyg 

för ledningsgruppen att arbeta med för att klara av de nationella/lokala (handlingsprogrammet) krav 

vilket förbundet har.  De 12 målen är: 

1. Regional Samverkan skall öka. Förbundet skall prioritera: God förmåga till samverkan med 

närliggande räddningstjänster inom GR. Tillsammans med andra myndigheter utreda ökad 

samverkan till räddningsinsatser i kustzonen. 

2. Förbereda för att starta upp och leda räddningsinsatser i skredområden samt tillsammans 

med kommunerna, myndigheterna och andra aktörer bidra till att förebygga större skred. 

3. Förbundet skall bli mer flexibelt och anpassningsbart för att bättre uppfylla samhällets totala 

krav. 

4. Tillvarata erfarenheter från genomförda olycksutredningar internt och externt för att 

utveckla effektivare insatser. 

5. Öka förbundets förmåga att arbeta under hög oro i samband med antagonistisk händelse. 

6. Trygga avbrottsfri alarmering och prioriterade åtaganden genom sårbarhetsanalys och 

upprättande av handlingsplaner för relevanta scenarier avseende inkommande samt 

utgående alarmering. 

7. Öka personalens förmåga att arbeta inom hela förbundets verksamhetsutövning. 

8. Kvalitetssäkra förmågan i det operativa räddningstjänstuppdraget. 

9. Stärka kunskapen hos allmänheten om räddningstjänsten och risker samt riskförebyggande 

åtgärder mot bränder. 

10. Skapa rutiner och påbörja arbetet för att reducera risken för brandrelaterade olyckor samt 

bidra till att reducera risker för andra olyckor. De riskreducerande åtgärderna ska främst 

fokuseras mot riskutsatta grupper. 

11. I samverkan med kommunernas VA och samhällsbyggnadsaktörer arbeta för möjligheterna 

till installation av brandtekniska system och att effekten av räddningsinsatser förbättras. 

12. Arbeta aktivt med att undersöka olycksorsaken vid olika händelser och sprida samt 

implementera dess lärdomar. 

 

Under första 2021 har Bohus Räddningstjänstförbund arbetat med verksamhetsplan kopplat till 
innevarande år. En stor del av förbundets arbete med handlingsprogrammets mål och 
verksamhetsplan är kopplat till ett särskilt område. Detta benämns som löpande arbete och syftet 
med dessa typer av projekt är att arbeta med mål som inte har ett tydligt slutdatum. Ett arbete vilket 
löper på kontinuerligt, exempel på sådana mål är: 
 

• HLR-utbildning 
• Rekrytering 
• Olycksutredning 

 
Den typen av projekt samlats i ett särskilt fack och redovisas inte nedan utan de projekt som 
redovisas nedan är de som har ett tydligt start- och slutdatum. 
 
Under verksamhetsplanen för 2021 så har det även arbetats med projekt som inte faller in inom 
målen kopplat till handlingsprogrammet, exempelvis arbete med tillsynsplan.  
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Status för verksamhetsmål - förebyggande avdelningen 

Fördjupat arbete mot hela riskpanoramat  

Verksamheten fortlöper genom kontinuerlig dialog med respektive kommun. Förbundet arbetar även 

tillsammans med externa aktörer såsom Länsstyrelsen, angränsande kommuner, andra 

räddningstjänster med flera, i dessa frågor. 

Bostadstillsyn och övergång till löpande arbete 

Mycket av grundarbetet är klart. Tanken är att tillsynen/besöket ska göras utifrån tre delar. En del 

består av översyn av det byggnadstekniska brandskyddet av byggnaden. Den andra delen är 

dörrknackning där räddningstjänsten informerar och hjälper till att kontrollera brandvarnare samt 

svarar på eventuella frågor kring brandskydd och säkerhet. Den tredje delen handlar om att ta fram 

en plan för hur agerandet vid en insats skulle se ut. Arbetet påbörjades under hösten men fick 

avbrytas i slutet av året på grund av pandemin. 

Ras och skred 

Arbetet med ras och skred pågår enligt verksamhetsplanen. Det har hållits både interna och externa 

möten med aktörer som kan hjälpa till i arbetet. En rapport om behov och väg framåt har tagits fram 

och delgetts ledningsgruppen. Förbundet kommer även skicka två personer till en MSB-utbildning i 

ras och skred på Sandö. Det har även tagits fram underlag till standardrutiner och småkort som kan 

användas i det akuta skedet. Framtagande av utbildningsmaterial har påbörjats samt översyn av 

vilken utrustning som kan behöva införskaffas. Arbetet kommer fortgå, åtgärder tas fram enligt 

framtagen rapport och under 2022 bör ett koncept vara klart. Tanken är också att delta i Barents 

Rescue 2022 i Bodö där bland annat en större ras och skredövning ska ske. 

Arbete med ungdomar 

Arbetet är igång i den östra delen av förbundet. Under året har smittläget har varit den största 

utmaningen för att komma vidare i arbetet. Förhoppningen är att etablerade kontakter ska 

upprätthållas och att ännu fler aktiviteter genomföras framöver. 

Utveckla samarbetet med VA-enheterna i Ale och Kungälv 

I juni bildades en arbetsgrupp i Kungälv för att ta fram en släck- och brandvattenplan som ingår 

som en delplan i kommunens VA-plan. Förbundet deltar med en representant i arbetsgruppen. 

Arbetet kommer att pågå under ett år med en färdig plan i juni 2022. Den inventering som 

startades upp under 2021 kommer att införlivas i arbetsgruppens arbete.  

Efter att uppdraget är slutfört ska det vara tydligt vilken aktör eller enhet inom kommunen som 

har det ekonomiska ansvaret gällande frågor som berör brand- och släckvatten. Vidare innebär 

uppdraget att det ska finnas en tydlighet i rutiner kring anläggandet, förnyelse och underhåll av 

brandposter. Motsvarande arbete har inte påbörjats i Ale kommun. 

Uppdatera tillsynsarbetet enligt ny lag och föreskrifter 

 

MSB har beslutat under november om en ny föreskrift som börjar gälla 1 juli 2022. Därefter har 

arbetet startat med att anpassa organisationen efter detta. En arbetsplan har tagits fram och under 

våren 2022 kommer tillsynsfristerna, verksamhetsregister och andra arbetssätt kopplat till detta 

uppdateras. 
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Råd och anvisningar 

Inom uppdraget i verksamhetsplanen har det under året inte funnits behov av att uppdatera äldre 

brandskydds-PM till relevanta råd- och anvisningar. Detta kommer framledes att övergå till löpande 

arbete. 

Uppföljning vårdboende 

Installation av boendesprinkler på äldreboenden och gruppbostäder i Kungälvs kommun är i första 

hand kopplat till tidigare genomförda tillsyner. Under hösten påbörjades installation på 

gruppbostäder där några anläggningar blev klara vid årsskiftet och resterande anläggningar beräknas 

vara klara i juni 2022.  

Utreda orsak till bostadsbränder 

Under året har arbetssättet påbörjats och rådata har samlats in för flera bostadsbränder. Än så länge 

är det statistiska underlaget för litet för att relevanta slutsatser ska kunna dras, även om vissa 

samband redan kunnat påvisas.     

Tillsynsutbildning 

Internutbildningen motsvarande Tillsyn A har startats upp under året. På grund av turbulensen inom 

organisationen samt Covid-19 så har arbetet stannat av, men det förväntas bli klart under första 

halvåret 2022. 

Utveckla utbildning för brandskydd till skolungdomar 

Konceptet kring PAR (årskurs 8) är i princip klart, förhoppningen är att kunna starta upp utbildningen 

i båda kommunerna under 2022. För årskurs 5 är materialet klart, det återstår att tillsammans med 

skolorna bestämma hur utbildningen ska genomföras. För Barn på buss, årskurs 2, kvarstår kontakt 

med bussbolag som ska prata om bussäkerhet och att boka utbildningstillfällen med skolorna. 

Inventering av verksamheter där tillsyn ska genomföras 

Under sommaren 2021 har förbundet tagit fram en lista på de verksamheter som omfattas av det 

nya förslaget på föreskrift från MSB. Det som kvarstår är att lägga in verksamheter i förbundets 

dokumenthanteringssystem. Det kan dock inte göras förs än dokumenthanteringssystemet har 

anpassats för detta samt att föreskrifterna beslutats. 

Fortsätta arbete kring boende industriområdet 

I maj hölls ett uppföljningsmöte med representanter från de berörda enheterna i kommunen. Alla 

vittnar om att det i nuläget är svårt att arbeta med detta projekt. Ett antal nya personer har 

tillkommit i konstellationen. Under september hölls ett nytt möte och arbetet gemensamma tillsyner 

har återupptagits.  
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Resultat 
 
Uppfyllnadsgrad 

 

Tabellen ovan redogör att de flesta projekten ej blev färdigställda under året. Dock så ska en del av 

projekten fortlöpa under längre period och förväntas bli klara senare än 2021. Arbetet med 

verksamhetsplanen och dess projektmål har begränsats i olika grad på grund pågående pandemi. Det 

medfört att vissa ej har kunnat fortlöpa enligt plan.  

 

Arbete med verksamhetsplanen utifrån de olika lokala målen i 

handlingsprogrammet 

 

Tabellen ovan redogör att förbundet under året har arbetat med 9 utav de 12 uppsatta lokala målen i 

handlingsprogrammet. Det mål som förbundet har arbetat mest med är lokalt mål 3.   
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God ekonomisk hushållning 
 
Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning finns formellt inte men utgörs de facto av 
de mål som finns i förbundets handlingsprogram, se avsnittet Måluppföljning.  
 

 

Ekonomisk ställning 
 
För 2021 visar Bohus Räddningstjänstförbund ett positivt resultat på 4 209 tkr, jämfört med 

föregående års resultat på 6 089 tkr. För året ett nollresultat budgeterat, i delårsrapporten per 2021-

08-31 prognostiserades ett positivt resultat på 1 600 tkr.  

 

Intäkterna visar på ett överskott på 0,9 mkr jämfört med budget, det beror dels på att automatiska 

larm orsakat av annat än brand överstiger budget med 0,3 mkr och dels på att insatser utanför 

förbundets gränser överstiger budget med 0,3 mkr, dessutom har förbundet sålt av fordon för 0,3 

mkr.  

 

Verksamhetens kostnader understiger budget med 2,2 mkr, det beror på flera saker. Pandemin har 

medfört att vakanta platser och sjukskrivningar inte gått att ersätta, då det varit väldigt svårt att 

rekrytera personal, det har medfört ungefär 1 mkr lägre kostnader. Räddningstjänst i beredskap 

ligger 0,6 mkr lägre än budget, det beror dels på att utbildningar och övningar inte kunnat 

genomföras som planerat på grund av pandemin samt färre antal larm. Timlönerna understiger 

budget med 0,9 mkr, det beror dels på att en del timanställningar har omvandlats till månadslöner 

och en del har täckts upp av att fastanställda fått arbeta övertid, därmed överstiger övertiden budget 

med 0,3 mkr. 

 

Pensionsavsättningen har ökat jämfört med tidigare år, främsta anledningen till det är att KPA har 

räknat om livslängden och därmed ökat avsättningen.  

 

Avskrivningar understiger budget med ungefär 1 mkr, det beror på försenade leveranser av fordon. 

Finansiella intäkter och kostnader ligger ungefär i nivå med budget.  

 

Investeringar 
Förbundet arbetar aktivt med de investeringar som beviljats i investeringsbudgeten. 

Investeringsutfallet uppgår till 6,2 mkr för 2021, av det utgörs 2,6 mkr av investeringar från 2020 års 

budget. 3,6 mkr avser årets budget, vilken uppgick till 9,9 mkr. Anledningen till att hela budgeten för 

året inte har utnyttjats beror främst på försenad leverans av fordon, dessa förväntas levereras under 

2022.  

 
 

Soliditet och förpliktelser  
Förbundets soliditet är god, den uppgår till 33,2 %. Likviditeten däremot är svag, den ligger på 43,7 

%. Dock så säkras betalningsförmågan av kortfristiga skulder upp av att förbundet ingår i Kungälvs 

kommuns koncernkontosystem där Bohus Räddningstjänstförbund har möjlighet att nyttja en 

checkräkningskredit. Soliditeten har förbättrats jämfört med föregående år, medan likviditeten ligger 

i nivå med föregående år. 
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Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av panter eller ansvarsförbindelser.  

 

Balanskrav och nyckeltal 
Kommunallagen innehåller krav på att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett 
visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och resultatet 
återställas under de närmast följande tre åren. Balanskravsresultatet uppgår till 3 939 tkr och därmed 
är balanskravet uppnått.   
 
 

Finansiella mål 
Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning finns formellt inte men utgörs de facto av 

de mål som finns i förbundets handlingsprogram vilka följs upp och kommenteras i 

verksamhetsplanen. Förbundets finansiella mål är att uppfylla balanskravet, det vill säga ett resultat 

på 0 eller bättre, det målet uppfylls under 2021. 

 

 

Driftredovisning 
Förbundet upprättar ingen särskild driftredovisning, den redogörs för genom uppställd 

resultaträkning nedan. I den framgår utfallet i förhållande till budget för den löpande verksamheten.  

 

Balanskravsresultat 
 

Tkr 2021-12-31 2020-12-31 

     

Årets resultat 4 209 6 089 

Realisationsvinster -270 -303 

Realisationsförluster 0 0 

Orealiserade vinster 0 0 

Återföring orealiserade vinster 0 0 

Verksamhetens resultat 3 939 5786 

     

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

     

Balanskravsresultat 3 939 5786 
 

 
Justering har gjorts för realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar. Balanskravsresultatet 
uppgår till 3 939 tkr och därmed är bedömningen att balanskravet är uppfyllt.  
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Resultaträkning 
 

Tkr  2021-12-31 Budget 2021 2020-12-31 

         

Verksamhetens intäkter 1 87 111 86 185 82 617 

Verksamhetens kostnader 2,3,4 -77 151 -79 325 -70 031 

Avskrivningar  -5 526 -6 600 -6 145 

Verksamhetens nettokostnader  4 434 260 6 441 

         

Skatteintäkter  0 0 0 

Generella statsbidrag och utjämning  0 0 0 

Verksamhetens resultat  4 434 260 6 441 

         

Finansiella intäkter  2 0 0 

Finansiella kostnader 5 -227 -260 -352 

Resultat efter finansiella poster  4 209 0 6 089 

         

Extraordinära poster  0 0 0 

Årets resultat  4 209 0 6 089 
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Balansräkning 
  Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR       

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

        

Immateriella anläggningstillgånger  0 0 

    

Materiella anläggningstillgångar 6,7     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   18 558 18 682 

Maskiner och inventarier   40 349 40 210 

Summa materiella anläggningstillgångar   58 907 58 892 

    

Finansiella anläggningstillgångar  0 0 

        

Summa anläggningstillgångar   58 907 58 892 

        

Bidrag till infrastruktur  0 0 

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

Fordringar 8 3 592 11 264 

Kortfristiga placeringar  0 0 

Kassa och bank   2 678 0 

Summa omsättningstillgångar   6 270 11 264 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   65 177 70 156 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       

EGET KAPITAL 9     

Eget Kapital   17 366 11 277 

Årets resultat   4 209 6 089 

Summa Eget kapital  21 575 17 366 

        

AVSÄTTNINGAR       

Avsättningar för pensioner 10 9 322 6 847 

Andra avsättningar  0 0 

Summa avsättningar  0 0 

        

SKULDER       

Långfristiga skulder 11 20 114 20 746 

Kortfristiga skulder 12 14 166 25 197 

Summa skulder   34 280 45 943 

        

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   65 177 70 156 

      

Ställda säkerheter   Inga Inga 

Ansvarsförbindelser och panter   Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 
 

 
 

Belopp i Tkr 2021 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Årets resultat, not 9 4 209 6 089 

Avskrivningar & nedskrivningar, not 6 5 526 6 144 

Förändring avsättningar, not 10 2 475 556 

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 0 0 

Medel från verksamheten före förändring av     

rörelsekapitalet 12 210 12 789 

Förändring kortfristiga fordringar, not 8 7 672 -6 133 

Förändring kortfristiga placeringar 0 0 

Förändring kortfristiga skulder, not 12 2 123 -2 867 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 005 3 789 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Ökning/minskning värdepapper 0 0 

Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar, not 6 -6 186 -11 007 

Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, not 6 645 0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 541 -11 007 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Upplåning, not 12 0 0 

Amortering, not 12 0 0 

Förändring kortfristig del, not 12 0 0 

Förändring övriga långfristiga skulder, not 11 -632 -899 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -632 -899 

    

Årets kassaflöde 15 832 -8 117 

Likvida medel vid årets början -13 154 -5 037 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 2 678 -13 154 
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Redovisningsprinciper 
 
Bohus Räddningstjänstförbund följer Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), övrig 
redovisningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
 

Intäkter 
Intäkter redovisas, i enlighet med RKR 2 Intäkter, till det värde som erhållits eller kommer erhållas. 
Intäkterna består huvudsakligen av förbundsbidrag från ägarkommunerna. Bidraget beslutas av 
kommunerna och förbundet fakturerar kommunerna tertialvis.  
 

Personalkostnader 
Lönerna är bokförda enligt kontantprincipen. Förändring av semesterlön och övertidsskuld redovisas 
som en kostnad i verksamheten. Sociala avgifter bokförs som ett procentuellt påslag på 
lönekostnaden. Timlöner och ersättning för obekväm arbetstid som är intjänade den sista månaden 
som omfattas av bokslutet tas upp som kortfristig skuld, då den utbetalas först månaden därpå. 
 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för 
planmässiga avskrivningar och nedskrivningar. Den ekonomiska livslängden ska överstiga tre år och 
anskaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst ett ½ prisbasbelop för att en anskaffning ska 
redovisas som en anläggningstillgång.   
 
Anläggningstillgångar i balansräkningen som övertogs från medlemskommunerna har upptagits till det 
bokförda värde objekten haft i respektive medlemskommuns balansräkning i samband med 
förbundets bildande.  
 
Leasingavtal 
Enligt RKR R5 så fördelas leasing på finansiell och operationell leasing. Den finansiella leasingen 
redovisas som en materiell anläggningstillgång och framtida leasingavgifter redovisas som en skuld. 
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 2021 är första året 
då finansiell leasing redovisas, jämförelseåret har räknats om. Tillgången respektive skulden utgörs 
av framtida leasingavgifter som förbundet är bundet till genom avtal. Någon korrekt beräkning har 
inte gjorts i år, men kommer göras under till nästa bokslut.  
 
Med finansiella leasingavtal avses i det här fallet lokaler där leasingperioden omfattar större delen av 
leasingobjektets ekonomiska livslängd även om inte äganderätten övergår. Dessa lokaler har specifikt 
anpassats efter räddningstjänstens verksamhet och kan inte med lätthet ersättas av annan lokal.  
 
Med operationell leasing avses korttidshyra av maskiner och inventarier samt lokaler som förbundet 
med lätthet kan säga upp och ersätta med andra lokaler.  
 

Avskrivningar 
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden görs 
utifrån beräknad nyttjandeperiod i enligt med RKR 4 Materiella anläggningstillgångar. Aktivering av 
anläggningstillgångar sker normalt den månad som investeringen tas i bruk. Nominell metod används 
för beräkning av avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde.  
 
På de anläggningar som övertogs vid förbundets bildande beräknas internränta på deras bokförda 
värde. SKR:s förslag på internräntesatser används. På redan befintliga anläggningstillgångar så har 
komponentavskrivning inte tillämpats, däremot på nyanskaffade maskiner så har en del komponenter 
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bedömts ha kortare avskrivningstid och har därför delats upp på olika komponenter med olika 
avskrivningstider.  
 
Avskrivningstider År 
Byggnader 20–33 
Fordon 5–20 
Räddningstjänstutrustning 5–10 
Maskiner och inventarier 5–20 
Mark Ingen avskrivning 
 

Pensionsskuld 
Pensioner från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen inklusive löneskatt. 
Beräkning har skett enligt RIPS19. Pensionsåtagande avseende anställda före år 2013 redovisas som 
åtagande i Ale- respektive Kungälvs kommuns årsredovisning. 
 
Från och med 2000 har arbetstagaren själv fått möjlighet att placera en del av sin tjänstepension. Det 
innebär att Bohus Räddningstjänstförbund årligen betalar ut den intjänade individuella delen till KPA 
som administrerar fördelningen av pensionspengarna till respektive individs valda förvaltare. Den del 
av pensionsskulden med tillhörande löneskatt, som betalas ut under 2022, bokas upp som kortfristig 
skuld under 2021. 
 
Inga medel är placerade för att möta framtida pensionsutbetalningar. Pensionsåtagande finns för 
förbundschefen vid dennes pensionsavgång, i övrigt har förbundet inga pensionsåtaganden för 
personer i ledande ställning eller direktionen.  
 

Pensionsskuld som redovisas under kortfristiga skulder avviker från KPA:s prognos och uppskattas 
istället baserat på årslönen, vilket historiskt har stämt bra med vad kostnaden faktiskt landar på när 
fakturan kommer påföljande år.  

 
Avsättningar för pensioner 
Bohus Räddningstjänstförbund har en avsättning för pensioner inklusive löneskatt. Varje år bokförs 
förändringen (ökningen/minskningen) av skulden mot årets resultat, detta år har avsättningen 
minskat.  
 

Skulder 
Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av anläggningstillgångar från 
medlemskommunerna. Detta övertagande finansierades genom ett reverslån mot respektive 
kommun. Reverslånen amorteras i takt med avskrivningarna av tillgångarna. Tillämpad ränta är den 
rekommenderande internräntan som Sveriges kommuner och regioner (SKR) fastställer. Räntan för 
2021 är 1,2 %. Den del av reverslånen som förfaller inom ett år redovisas som en kortfristig skuld.  
 
Förbundets likviditet hanteras i ett gemensamt koncernkontosystem där Kungälvs kommun och övriga 
kommunala bolag ingår.  
 

Nyckeltal och förpliktelser 
Soliditet är ett mått på hur stor andel av förbundet totala resurser som finansieras med eget kapital.  

 

Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av panter eller ansvarsförbindelser. 
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Noter 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Förbundsbidrag Ale kommun 33 250 31 120 

Förbundsbidrag Kungälvs kommun 49 050 46 680 

Automatlarm 2 931 2 873 

Utbildning 67 51 

Avgift brandsyn 180 156 

Tillståndsavgifter 197 190 

Försäljning av anläggningstillgångar 270 303 

Övriga intäkter 1 166 1 244 

Summa 87 111 82 617 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Personalkostnader -52 916 -47 164 

Leasingavgifter -7 738 -7 621 

Släckvatten -1 900 -1 900 

Övriga kostnader -14 597 -13 346 

Summa -77 151 -70 031 

 

Not 3 Operationella Leasingavtal 
 
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal 
 

 2021-12-31 2020-12-31 

Förfaller till betalning inom ett år -1 224 -1 211 

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år -2 449 -3 634 

Förfaller till betalning senare än fem år 0 0 

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter -1 186 -1 179 
 

Not 4 Revision 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Årsbokslut -59 -71 

Delårsbokslut -44 -41 

Rådgivning 0 0 

Summa -103 -113 
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Not 5 Finansiella kostnader 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Räntekostnader -103 -177 

Ränta, pensionsskuld -124 -174 

Summa -227 -351 

 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

Anskaffningsvärde övertagna anläggningar 2 723 2 764 

Omklassificeringar 0 -41 

Årets anskaffningar 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningar 2 723 2 723 

      

Ingående ackumulerade avskrivningar -886 -770 

Omklassificeringar 0 10 

Årets avskrivningar -124 -126 

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 010 -886 

      

Utgående planenligt restvärde 1 713 1 837 

   

Genomsnittlig nyttjandeperiod mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

17,6 17,6 

   

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Maskiner och inventarier     

Anskaffningsvärde anläggningar 72 803 62 734 

Årets anskaffningar/pågående nyanläggningar 6 186 11 007 

Årets försäljningar/utrangeringar -2 302 -979 

Omklassificeringar 0 41 

Utgående ackumulerade anskaffningar 76 687 72 803 

      

Ingående ackumulerade avskrivningar -32 593 -27 544 

Årets försäljningar/utrangeringar 1 657 979 

Omklassificeringar 0 -10 

Årets avskrivningar -5 402 -6 018 

Utgående ackumulerade avskrivningar -36 338 -32 593 

      

Utgående planenligt restvärde 40 349 40 210 

   

Genomsnittlig nyttjandeperiod maskiner och inventarier 7,6 7,6 
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Not 7 Finansiell leasing 

 2021-12-31 2020-12-31 

Totala minimileaseavgifter  16 845 16 845 

Förfaller till betalning inom ett år 6 629 6 629 

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 10 216 10 216 

Förfaller till betalning senare än fem år 0 0 
 

Not 8 Kortfristiga fordringar 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Kundfordringar 499 8 409 

Fordran Skatteverket 697 289 

Fordran mervärdesskatt 773 533 

Övriga kortfristiga fordringar 1 623 2 033 

Summa 3 592 11 264 

 

Not 9 Eget kapital 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående eget kapital 17 366 11 277 

Årets resultat 4 209 6 089 

Summa 21 575 17 366 

 

Not 10 Avsättningar pensioner 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående avsättning 6 847 6 291 

Pensionsutbetalningar -55 0 

Aktualiseringar 0 0 

Nyintjänad pension 2 029 824 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 100 140 

Förändring av löneskatt 483 109 

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 

Övrigt -82 -517 

Sänkning av diskonteringsränta 0 0 

Total pensionsavsättning 9 322 6 847 

     

Avsatt till pensioner 7 502 5 510 

Löneskatt 1 820 1 337 

Summa pensionsåtagande 9 322 6 847 

Återlånade medel 9 322 6 847 

      

Pensioner som avsättning 9 322 6 847 

Pensioner som ansvarsförbindelse 0 0 

Summa pensionsåtagande 9 322 6 847 

Återlånade medel 9 322 6 847 
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Pensioner före 2013 tryggas av Ale respektive Kungälvs kommun och redovisas därmed som 
pensionsåtagande i deras respektive årsredovisning.  
 
Not 11 Långfristiga skulder 

 

 2021-12-31 2020-12-31 

Reverslån Ale kommun 1 823 1 609 

Reverslån Kungälvs kommun 1 446 2 292 

Leasingavtal relaterat till finansiell leasing av fastigheter 16 845 16 845 

Summa 20 114 20 746 
 

Not 12 Kortfristiga skulder 
 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Kortfristig del av reverslån Ale kommun 163 296 

Kortfristig del av reverslån Kungälvs kommun 469 603 

Kortfristig skuld Kungälvs Kommun* 0 13 154 

Leverantörsskulder 4 133 2 658 

Upplupna semesterlöner 1 467 1 279 

Upplupen övertidsersättning 222 245 

Övriga kortfristiga skulder 7 712 6 962 

Summa 14 166 25 197 
 

*Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett så kallat koncernkontosystem. Mellan kommunen 
och Bohus Räddningstjänstförbund har interna kreditvolymer avtalats. Om det är en skuld på 
koncernkontot på koncernkontot vid årsskiftet redovisas det som en kortfristig skuld till Kungälvs 
kommun. Den koncerninterna kreditlimiten uppgår till 10 000 tkr.  
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Investeringsredovisning 
 

Belopp i Tkr 2021-12-31 
Budget 

2021 

Återstående 
budget 
2020 

Avvikelse 
mot 

budget 

Motor- och pumpbyte 625 0 1 300 -675 

Offensiv enhet 7560 1 985 0 2 791 -806 

Brandslang och armatur skogsbrand 94 100 0 -6 

Fystestutrustning 82 100 0 -18 

Indikeringsutrustning Kem 0 150 0 -150 

Kem och rökskydd 264 100 0 164 

Larmställ och höghöjdsskydd hjälmar 0 250 0 0 

Ledningsfordon 450 1 300 0 -850 

Möbler och inventarier 0 75 0 -75 

Navigation 99 200 0 -101 

Rakel utbyte 147 150 0 -3 

Ras och skred 0 150 0 -150 

Reinvesteringar 0 100 0 -100 

Räddningstjänstutrustning 92 120 0 -28 

Slangtvätt och ultraljud o ren arbetsmiljö 0 400 0 -400 

Slangtvätt Werma HM200 1 200 0 0 1 200 

Släck räddningsfordon 37 5 000 0 -4 963 

Stab ledningsutrustning Robust 333 500 0 -167 

Transportfordon och småbilar 520 750 0 -230 

Tvättmaskin Torksskåp RAP 70 150 0 -80 

Utalarmering sökare 197 200 0 -3 

Övningsfältet 0 100 0 -100 

  6 195 9 895 4 091 -7 541 
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Handläggarens namn
Åsa Berglie

3/ 16/2022

Årsbokslut 2021 investerings-och driftprogram (Dnr KS2022/ 0496-1)

Sammanfattning

En uppföljning av alla projekt inkluderade i investerings- och driftprogrammet har
genomförts. Budgetar för 74 pågående projekt och 15 verksamhetsbudgetar har följts upp.
Behov av förändrad budget har rapporterats i totalt två projekt samt en verksamhetsbudget.
Sju projekt är i den projektfas där de behöver få godkänt för att starta upphandling och
byggnation (startbeslut). Dessutom redovisas avvikelser i de projekt som är i slutskedet.

Vid jämförelse med den totala ramen är prognosen för skatt inom tilldelad ram för perioden
2021-2025 men prognosen för avgift och medfinansiering är över tilldelad ram för
motsvarande period. Detta kommer att hanteras vidare i rambudgetarbetet och kommande
revidering av drift-och investeringsprogram som en del av den årliga budgetprocessen.

Förslag till beslut
1. Ny budget beslutas för följande projekt/verksamhetsbudgetar

2. Startbeslut för följande projekt

3. Godkänna 2021 års uppföljning av investerings - och driftsprogrammet
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Juridisk bedömning 
Bokslutet och årsredovisningen är framtagen enligt kommunal redovisningslag och Rådet för 
kommunal redovisning. 

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
I samband med bokslut följs alla projekt som är inkluderade i investerings- och 
driftsprogrammet upp. Budgetar för 74 olika projekt och 15 verksamhetsbudgetar har följts 
upp vid bokslutsarbetet 2021. Behov av förändrad budget har rapporterats i totalt två projekt 
samt en verksamhetsbudget. Sju projekt är i den projektfas där de behöver få godkänt för att 
starta upphandling och byggnation (startbeslut). Dessutom redovisas avvikelser i de projekt 
som är i slutskedet. 

Vid jämförelse med den totala ramen är prognosen för skatt inom tilldelad ram för perioden 
2021-2025 men prognosen för avgift och medfinansiering är över tilldelad ram för 
motsvarande period. Detta kommer att hanteras vidare i rambudgetarbetet och kommande 
revidering av drift-och investeringsprogram som en del av den årliga budgetprocessen.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska mål är utgångspunkten för kommunstyrelsen resultatmål 
och därmed för hela bokslutet inklusive Drift - och investeringsprogrammet. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Investerings-och driftprogrammet bedöms utifrån mål nummer 11 i Agenda 2030 som avser 
hållbara städer och samhällen. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk 
tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. 
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, 
samhällsservice, offentliga platser såsom parker och torg, transporter och återvinning. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet bedöms utifrån budgetdirektiv 2021-2022 (KS2020-0729) och budget 2021; 
investerings- och driftsprogrammet (KS2020/1019) samt utifrån kommunfullmäktiges 
finanspolicy och kommunstyrelsens riktlinjer för den finansiella verksamheten. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Utbyggnaden av välfärden genomförs för att möta de behov som den demografiska 
utvecklingen i kommunen genererar. Alla grupper i samhället berörs. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
I enlighet med punkten ovan genomförs utbyggnaden av välfärden för att möta de behov 
som den demografiska utvecklingen i kommunen genererar. Alla grupper i samhället berörs, 
så även kommunens medarbetare. Genom att den kommunala välfärden byggs ut i takt med 
den demografiska utvecklingen skapas förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt 
uppdrag i en god arbetsmiljö. Investerings-och driftprogrammet visar prognoser på de 
tillkommande driftvolymer som utbyggnaden i välfärden innebär. Målet med det är att 
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skapa goda planeringsförutsättningar för bemanning och resurser i den kommande driften 
av till exempel nya skolor, förskolor och boenden.

Ekonomisk bedömning
I tabell 1 nedan sammanfattas den totala prognosen för investeringar inom skatt, avgift och 
medfinansiering och jämförs med nuvarande ram. 

För skatt är utfallet år 2021 ca 129 mkr lägre än i investeringsprogrammet. Detta beror 
främst på att projekten har tagit längre tid i sin förstudie och projekteringsfas. Orsaken till 
tidsförskjutningen kan vara längre tillståndsprocesser, överklaganden eller omtag i 
projektering på grund av ändrade förutsättningar. En del projekt har fått skjutas på i tid på 
grund av pandemin. Det kan antingen bero på att byggnation inte varit möjlig i 
pandemikänslig verksamhet eller att vissa material, tex halvledare, tidvis varit en bristvara.
Även för 2022 pekar prognosen på att utfallet kommer att något bli lägre än planerat. 
Däremot kommer dessa medel behövas för perioden 2023-2026 eftersom de projekt som 
förskjutits i tid behöver genomföras då istället. Även om utfallet är lägre än planerat vid 
UR3 2021 är den totala planeringen fortsatt i nivå med den tilldelade ramen sett till 
perioden 2021-2025. 

I uppföljningen av medfinansiering rapporteras GC Kareby-Kode och GC Stället-Risby vara 
avslutade. GC Vävra-Tjuvkil är i projekteringsfas. Avvikelsen på medfinansiering 2021 beror 
främst på förskjutningar mellan åren samt Trafikverkets fakturering av de avslutade 
projekten där ökade kostnader slutreglerats.

För avgift är utfallet för år 2021 ca 138 mkr lägre i jämförelse med investeringsprogrammet 
men den totala prognosen för perioden tom 2025 ligger högt i jämförelse med nuvarande 
ramtilldelning. Bakgrunden till detta är att flera stora projekt har räknats om med nya 
nyckeltal samt att en uppdatering av underhållsbehov har visat på större behov av 
investeringar i befintligt nät och reservoarer. Under pandemin har en materialprisökning 
också blivit kännbar i projekten. På perioden i sin helhet finns det ett behov av ytterligare 
bearbetning av tidplaner och prognoser för 2023 och framåt vilket kommer att hanteras in 
den årliga budgetprocessen.
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Tabell 1: total prognos investeringar UR3 2021

För exploatering visar uppföljningen förbättrad prognos för projekten Kongahälla, Liljedahl, 
Nordtag och Gjutaren. Tabell 2 nedan visar prognos för nettoflödet, dvs resultatet av in - 
och utbetalningar för samtliga pågående exploateringsprojekt vid UR3 2021. Ett minus 
innebär ett positivt netto. Intresset för byggnationer i Kungälvs kommun är stort hos 
exploatörerna och priserna för kommunal mark i centrala Kungälv har stigit vid de senaste 
markanvisningarna. I nedanstående tabell bör observeras att detta är en prognos per år. Vid 
förseningar i detaljplaneläggning eller tillståndsprocesser kan förskjutningar ske mellan åren.

Tabell 2: Netto exploateringar prognos UR3 2021

För projekt och verksamhetsbudgetar i tabell 3 föreslår förvaltningen en förändrad budget. 
Förändringen ryms inom ram. Vid uppföljningen vid UR3 2021 har dessa projekt aviserat en 
kostnadsökning. Orsaken till behov av ökad budget i Sparråshallen beror på en ny incident 
under hösten 2021 där golvet översvämmades igen. Åtgärder pågår och tillstånd från 
Länsstyrelsen har getts för att kunna pumpa för att sänka grundvattennivån vid byggnaden. I 
Håffrekullen har förändringar i omfattning i exploateringen påverkat projektet när fler 
byggrätter tillkommit samt att prisökning har skett. För verksamhetsbudget inventarier 
handlar det om att Mimers hus gymnasium behöver byta ut och öka upp antalet fordon när 
antalet platser på Transportprogrammet ökas.
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Tabell 3: projekt och verksamhetsbudgetar i behov av ny budget

Följande projekt redovisar avvikelser vid avslutning av projekt. Eftersom
projekten är i slutskedet av sitt genomförande rapporteras avvikelser istället för att besluta
om ny budget:

Övre Fontin måltidskök är avslutat med en avvikelse om 850 tkr (7%) som beror på
forceringskostnader. Projektet kunde inte helt genomföras under verksamhetstid och
utförde därför åtgärder på kvällar och helger för att kunna bli färdiga i tid.

Överföringsledning Kode - Solberga – Aröd är slutbesiktigad och visar en positiv
avvikelse om ca 1 000 Tkr, dvs kostnaderna har minskat med ca 1mkr vilket
motsvarar en besparing av ca 3% av budgeten.

Ombyggnation Marstrands reningsverk är slutbesiktigad och redovisar en
kostnadsökning på ca 10% motsvarande 1 400Tkr.

I tabell 4 redovisas projekt som behöver få godkänt för att starta upphandling och
byggnation. Projekten finns i antaget investeringsprogram och ingår i den totala prognosen
för skattekollektivet som anges i tabell 1.

Tabell 4: projekt för politiskt startbeslut UR3 2021
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Förslag till beslut

1. Ny budget beslutas för följande projekt/verksamhetsbudgetar

2. Startbeslut för följande projekt

3. Godkänna 2021 års uppföljning av investerings - och driftsprogrammet

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: Åsa
Berglie, Amanda Staf,
Andreas Blixt,

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Sara Ekelund 

3/15/2022

Förslag till beslut - Samråd Detaljplan för "Arenaområdet vid Yttern", 
Rollsbo 1:32 m.fl. i Rollsbo, Kungälvs kommun (Dnr KS2021/1047-44)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2020-04-15 beslut om budgetdirektiv 2021-2022 där inriktningen 
för ett nytt idrottscentrum beskrivs. Planförslaget "Detaljplan för Kastellegården 1:22 med 
flera, besöksanläggning" (multiarena) som var på samråd under 2016 har omarbetats till följd 
av budgetdirektivet och fått det nya namnet "Detaljplan för besöksanläggningar m.m. 
"Arenaområdet vid Yttern", Rollsbo 1:32 m.fl. i Rollsbo, Kungälvs kommun".

Inom planområdet finns idag fotbollsplaner med mindre läktare, ett bostadshus, naturmark 
och gatumark. Planområdet är till stor del inte planlagd tidigare.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett område med besöksanläggningar (även kallat 
arenaområdet) där flera anläggningar för olika sporter, idrotter och fritidsverksamheter m.m. 
kan inrymmas. Planen ska även möjliggöra för kompletterande verksamheter till den 
huvudsakliga användningen som tex. daglig verksamhet, utbildningsbehov, café, restaurang, 
handel och samlingslokaler. Även hotell och vandrarhem (och annan övernattning) som 
tillhör den huvudsakliga användningen medges med undantag för ett område närmast väg 
168 då det inte är lämpligt ur ett riskperspektiv.  

Syftet är också att möjliggöra för användningen "centrum förutom hotell och vandrarhem" 
(och annan övernattning), parkering, park- och naturmark samt dagvattenanläggningar.

Detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten. 

Merparten av planområdet omfattas av fördjupad översiktsplan för Ytterby (FÖP Ytterby), 
antagen av Kommunfullmäktige 2021-04-15. Marken inom planområdet pekas ut som idrott, 
natur och rekreation samt verksamheter och planförslaget är därmed delvis förenligt med 
FÖP Ytterby. Övriga delar av planområdet omfattas av Översiktsplan 2010 för Kungälvs 
kommun, antagen 2012-01-19. 

En första undersökning om detaljplanen kan antas innebära betydande miljöpåverkan har 
genomförts. Efter undersökningen har ändringar i planen gjorts. Planområdet har utökats 
och ett område som i översiktsplanen pekas ut som verksamhetsområde, planläggs i aktuell 
detaljplan som natur för att möjliggöra en dagvattendamm. Planförslaget avviker därför från 
översiktsplanen.
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Förvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan så som avses i 6 kap MB. Ingen strategisk miljöbedömning har utförts inom 
ramen för denna detaljplan, och ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats i det här 
läget eftersom förvaltningen i första undersökningen bedömde att planen inte medför 
betydande miljöpåverkan.
 
Av Länsstyrelsens yttrande från 2021-09-27 framgår det att Länsstyrelsen inte delar 
förvaltningens bedömning. Länsstyrelsen bedömer att betydande miljöpåverkan, orsakat av 
planens genomförande, inte går att utesluta och att detta behöver utredas vidare. Detta med 
hänvisning till ny praxis vad gäller artskyddsförordningen. Skyddade arter som groddjur och 
fåglar kan finnas inom planområdet och det finns en risk att dessa arter påverkas negativt av 
planförslaget. 

Baserat på Länsstyrelsens yttrande kommer ytterligare utredningar att göras i 
detaljplanearbetet. En inventering av groddjur och fåglar kommer genomföras under våren 
2022. Efter genomförd utredning kan en ny bedömning göras huruvida planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte.

Till detaljplanen hör "Kvalitetsprogram för Arenaområdet vid Yttern" vars främsta syfte är 
att beskriva sociala, gestaltningsmässiga och miljömässiga kvaliteter i planområdet. 
Detaljplanen reglerar de basala förutsättningarna och kvalitetsprogrammet används i 
efterföljande skede som stöd i val av bland annat utformning och färgsättning. 
Kvalitetsprogrammet har ingen rättslig verkan. Däremot är det ett 
kommunikationshjälpmedel och ett stöd i den kommande genomförandefasen.

Förslag till beslut är att detaljplanen godkänns för samråd och att planen inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Juridisk bedömning 
Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen 
(2010:900).

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelsen fattade 2020-04-15 beslut om budgetdirektiv 2021-2022 där inriktningen 
för ett nytt idrottscentrum beskrivs. Planförslaget "Detaljplan för Kastellegården 1:22 med 
flera, besöksanläggning" (multiarena) som var på samråd under 2016 har omarbetats till följd 
av budgetdirektivet och fått det nya namnet "Detaljplan för besöksanläggningar m.m. 
"Arenaområdet vid Yttern", Rollsbo 1:32 m.fl. i Rollsbo, Kungälvs kommun". 

Inom planområdet finns idag fotbollsplaner med mindre läktare, ett bostadshus, naturmark 
och gatumark. Planområdet är till stor del inte planlagd tidigare.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett område med besöksanläggningar (även kallat 
arenaområdet) där flera anläggningar för olika sporter, idrotter och fritidsverksamheter m.m. 
kan inrymmas. Planen ska även möjliggöra för kompletterande verksamheter till den 
huvudsakliga användningen som tex. daglig verksamhet, utbildningsbehov, café, restaurang, 
handel och samlingslokaler. Även hotell och vandrarhem (och annan övernattning) som 
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tillhör den huvudsakliga användningen medges med undantag för ett område närmast väg 
168 då det inte är lämpligt ur ett riskperspektiv.  

Syftet är också att möjliggöra för användningen "centrum förutom hotell och vandrarhem" 
(och annan övernattning), parkering, park- och naturmark samt dagvattenanläggningar.

Detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten. 

Merparten av planområdet omfattas av fördjupad översiktsplan för Ytterby (FÖP Ytterby), 
antagen av Kommunfullmäktige 2021-04-15. Marken inom planområdet pekas ut som idrott, 
natur och rekreation samt verksamheter och planförslaget är därmed delvis förenligt med 
FÖP Ytterby. Övriga delar av planområdet omfattas av Översiktsplan 2010 för Kungälvs 
kommun, antagen 2012-01-19. 

En första undersökning om detaljplanen kan antas innebära betydande miljöpåverkan har 
genomförts. Efter undersökningen har ändringar i planen gjorts. Planområdet har utökats 
och ett område som i översiktsplanen pekas ut som verksamhetsområde, planläggs i aktuell 
detaljplan som natur för att möjliggöra en dagvattendamm. Planförslaget avviker därför från 
översiktsplanen.

Förvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan så som avses i 6 kap MB. Ingen strategisk miljöbedömning har utförts inom 
ramen för denna detaljplan, och ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats i det här 
läget eftersom förvaltningen i första undersökningen bedömde att planen inte medför 
betydande miljöpåverkan.

Av Länsstyrelsens yttrande från 2021-09-27 framgår det att Länsstyrelsen inte delar 
förvaltningens bedömning. Länsstyrelsen bedömer att betydande miljöpåverkan, orsakat av 
planens genomförande, inte går att utesluta och att detta behöver utredas vidare. Detta med 
hänvisning till ny praxis vad gäller artskyddsförordningen. Skyddade arter som groddjur och 
fåglar kan finnas inom planområdet och det finns en risk att dessa arter påverkas negativt av 
planförslaget. 

Baserat på Länsstyrelsens yttrande kommer ytterligare utredningar att göras i 
detaljplanearbetet. En inventering av groddjur och fåglar kommer genomföras under våren 
2022. Efter genomförd utredning kan en ny bedömning göras huruvida planen kan medföra 
betydande miljöpåverkan eller inte. 

Planområdet är idag en lågpunkt inom vilken det råder risk för översvämning vid kraftiga 
regn. Höjdsättning av marken och anläggande av dagvattendammar och dagvattendiken är 
viktiga åtgärder för att hantera dagvatten och skyfall inom planområdet. 

För området föreslås en rad åtgärder i trafikmiljön. En ny infart från Marstrandsvägen till 
arenaområdet föreslås söder om befintlig korsning Marstrandsvägen/Rollsbovägen. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås på Marstrandsvägen och vägen föreslås utformas 
med två körfält i respektive riktning förbi planområdet.

Korsningen Truckgatan/Rollsbovägen föreslås byggas om till en cirkulationsplats och 
ytterligare körfält föreslås på Rollsbovägen. Fler infarter till arenaområdet från Truckgatan 
föreslås. 
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Gång- och cykelvägnätet kompletteras och breddas på vissa sträckor. 

Acceptabel kapacitet bedöms uppnås i samtliga befintliga och framtida korsningar om bl.a.  
ovanstående föreslagna åtgärder genomförs. 

Planområdet är bl.a. utsatt för risk vad gäller farligt gods på Marstrandsvägen samt risk 
kopplade till industriverksamheterna i Rollsbo. Planbestämmelser som styr utförandet av 
bebyggelsen finns på plankartan. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning ska genomföras våren 2022 i syfte att kunna 
avgöra om marken inom planområdet är förorenad. 

Fornlämningar finns inom planområdet. Kommunen har ansökt om en arkeologisk 
förundersökning vilket är det första steget i ett eventuellt framtida borttagande av en 
fornlämning. 

Till detaljplanen hör "Kvalitetsprogram för Arenaområdet vid Yttern" vars främsta syfte är 
att beskriva sociala, gestaltningsmässiga och miljömässiga kvaliteter i planområdet. 
Detaljplanen reglerar de basala förutsättningarna och kvalitetsprogrammet används i 
efterföljande skede som stöd i val av bland annat utformning och färgsättning. 
Kvalitetsprogrammet har ingen rättslig verkan. Däremot är det ett 
kommunikationshjälpmedel och ett stöd i den kommande genomförandefasen.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Utbyggnaden är en del av strategin "Sammanlänkningsstråket" i den fördjupade 
översiktsplanen för Ytterby som vann laga kraft 2021. Strategin går ut på att länka samman 
Kungälv och Ytterby längs med Marstrandsvägen och på sikt möjliggöra att stråket får en 
mer stadsmässig karaktär med grönytor och tryggare gång- och cykelvägar.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Detaljplanen kommer att ge förutsättningar för så väl social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet. Planförslaget bidrar till att uppnå målet "Hållbara städer och samhällen" då 
området har ett strategiskt läge mellan Kungälv och Ytterby och goda möjligheter finns att 
cykla, gå eller åka kollektivt till området. Planförslaget innebär en utveckling av ett befintligt 
idrottsområde där infrastrukturen delvis redan är utbyggd. Hanteringen av dagvatten och 
skyfall inom planområdet är ett sätt att hantera framtida klimatförändringar.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Planförslaget bedöms gå i linje med kommunens styrdokument, bland annat 
Dagvattenplanen.
Planförslaget är delvis förenligt med den fördjupade översiktsplanen för Ytterby men avviker 
från översiktsplanen i mindre delar. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Detaljplanen är ett verktyg för att säkerställa kommunens Vision 2040 och 
kommunfullmäktiges strategiska mål nr 3: "Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla - 
oavsett ålder och funktionsvariation".
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Ekonomisk bedömning
Detaljplanen finansieras av kommunen förutom byggrätten för centrumändamål där 
kommunen planerar att sälja tomten vilket medför en intäkt.

Ett samverkansavtal kommer att upprättas mellan kommunen och exploatören som bland 
annat styr genomförandekostnader och medfinansiering av tex. utbyggnad av vägar.

Kommunen ska bygga ut och äga allmän platsmark och VA-ledningar inom planområdet, 
utbyggnaden bekostas av kommunen och exploatören enligt samverkansavtal och kommande 
marköverlåtelseavtal.

Förslag till beslut
1. Detaljplan för besöksanläggningar m.m. "Arenaområdet vid Yttern", Rollsbo 1:32 
m.fl. i Rollsbo, Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan och bygglagen 
PBL (2010: 900) kap.5 § 11.

2. Detaljplan för besöksanläggningar m.m. "Arenaområdet vid Yttern", Rollsbo 1:32 
m.fl. i Rollsbo, bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap 
MB.

        Fredric Norrå Anders Holm  
        Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling

Omedelbar justering

Expedieras till: Sara Ekelund Plan/samhälle och utveckling 

För kännedom till: Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Planering och myndighet/Samhälle och utveckling
Anders Holm Sektorchef samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling
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A R E N A O M R Å D E T
KVALITETSPROGRAM FÖR 

VID YTTERN 

Bilaga till:
Detaljplan för 

Arenaområdet vid Yttern
Rollsbo 1:32 m.fl. 
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Förord

LÄSANVISNING

Innehåll
Det här kvalitetsprogrammet omfattar området för detaljplanen Arenaområdet vid 
Yttern, Rollsbo 1:32 m.fl. och utgör underlag för att möjliggöra att Arenaområdet 
ska bli en plats för idrott, lek, aktivitet och möten. Programmet har tagits fram under 
hösten och vintern 2021-2022 av medlemmar i projektgruppen för detaljplanen. 
Det kommer uppdateras och fördjupas under planprocessens gång där bland 
annat synpunkter från samrådet och resultatet från ytterligare utredningar kommer 
användas som underlag.

MEDVERKANDE

Emilia Ruist, landskapsarkitekt, ansvarig för kvalitetsprogrammet 
Richard Holmgren, projektledare
Sara Ekelund, planarkitekt
Kristina Hellström, trafikingenjör 
Åsa Johansson, stadsarkitekt

Vill du få en kort redogörelse om vilka värden och funktioner Arenaområdet 
strävar efter att uppnå, läs sammanfattningen på nästkommande två sidor. Är du 
intresserad av vilka övergripande mål och strategier som projektet svarar mot, 
hur kvalitetsprogrammet avses att arbetas med och vad som menas med kvalitet 
i fysisk miljö, läs det inledande kapitlet på sidorna 5-7. Vill du veta mer om vilka 
kvaliteter som Arenaområdet avser att sträva mot och hur de kan komma till uttryck 
i den fysiska miljön, läs avsnittet om fokusområden på sidorna 8-14. Vill du se hur 
fokusområdena omsätts, samordnas och uttrycks i den fysiska strukturen på platsen, 
gå till sidorna 15-24.
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Sammanfattning
Planförslaget Detaljplan för Kastellegården 1:22 
med flera, besöksanläggning (multiarena) som var 
på samråd under 2016 har omarbetats till följd av 
budgetdirektivet och fått det nya namnet Detaljplan 
för Arenaområdet vid Yttern. I detaljplanearbetet 
har det här kvalitetsprogrammet tagits fram för att 
säkerställa hög kvalitet i den kommande fysiska miljön. 
Kvalitet är ett begrepp med många nyanser. I det här 
programmet betraktas det i hög grad synonymt med 
ordet värde. Utformningen av den fysiska miljön skapar 
förutsättningen för icke-fysiska kvaliteter så som att vi 
trivs på platsen, att vi känner oss trygga, inspirerade, 
välkomna och tycker det är roligt att vistas där. 

Programmet har ingen eget rättslig verkan. Däremot 
är det ett kommunikationshjälpmedel och ett stöd för 
överenskommelser i den kommande processen.

Vidare i programmet beskrivs det närmare varför dessa 
fokusområden är av vikt att arbeta med på just denna 
platsen. Det exemplifieras också hur byggnader och 
utemiljöer kan utformas och den fysiska strukturen 
arrangeras för att uppnå de önskade kvaliteterna. 

TRYGGHET 

För att området ska kännas 
tryggt behöver det utformas 
så man har god överblick 

och upplever mänsklig 
närvaro och kontroll 

I Arenaområdet skapas det en attraktiv miljö med 
människan i fokus. För att möjliggöra det har sex 
övergripande kvaliteter identifierats vilka ska vara 
vägledande för utvecklingen och utformningen 
av området - Aktivitet, Trygghet, Inkludering, 
Representativitet, Ekologisk hållbarhet och Hållbart 
resande.

AKTIVITET 

För att Arenaområdet 
ska uppfattas som levande 

behöver det utformas 
så att det bjuder in till 
spontana och sociala 

aktiviteter

EKOLOGISK 
HÅLLBARHET

Naturen är självberättigad 
men den ger oss också många 
tjänster. När området nu görs 
om behöver det ekologiska 

perspektivet finnas närvarande 
i lösningarna för att främja 

ekosystemtjänster och 
biologisk mångfald 

HÅLLBART 
RESANDE

Arenaområdet kommer bli 
välbesökt och därför generera 

många resor. Det är därför 
av vikt att göra de hållbara 

resorna till ett sådant 
attraktivt val som 

möjligt

INKLUDERING

Området har möjlighet att bli 
en viktig del i mångas vardag, 
inte minst ungdomars. Genom 

att fylla området med olika 
aktiviteter, där många är 
gratis, ger vi möjligheter 

till en aktiv fritid 

 

REPRESENTATIVITET 

Det nya området kommer bli en 
plats som många invånare besöker 
och därtill vara ett ansikte utåt för de 
som kommer utifrån för att medverka 

i cuper och andra evenemang. 
Här finns det möjlighet att genom 
medveten utformning skapa en 
plats som är representativ för 

hela kommunen 

6  STYCKEN FOKUSOMRÅDEN

A R E N A O M R Å D E T
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Förslaget består av fem bebyggelsevolymer som 
rymmer simhall, ishall, bandyhall, konferenslokaler, 
kontor, idrottshallar, café- och restaurangverksamhet, 
matvarubutik och parkeringsgarage. Byggnaderna 
orienterar sig mot en inre grön torgmiljö. Där samsas 
ytor för aktiviteter som lockar olika användargrupper, 
så som ytor för att åka kickbike och skate, spela 
streetbasket och pingis och ytor för att klättra för att 
nämna några. Flera av ytorna är flexibla – det som 
ena dagen är ett soldäck blir andra dagen en scen för 
prisutdelning.

Redan idag finns viss problematik med översvämning 
i området och i och med klimatförändringarna kan 
vi förvänta oss fler och större regn. Därför avser 
förslaget att arbeta med och inte mot vattnet. Genom 
att se vattnet som en resurs kan det användas för att 
skapa intressanta platser vars utseende och funktion 
varierar beroende av nederbörd, till att bevattna 
områdets planteringar och vara rekvisita till lek. Ett 
framträdande exempel är den nedsänkta parken söder 
om fotbollsplanerna där spångar, hoppstenar och 
bryggor gör parken än mer intressant att besöka efter 
ett regnväder.

Till Arenaområdet blir det lätt att resa hållbart. 
Busshållplatsen för trafik i västergående riktigt föreslås 
förskjutas åt väster för att skapa ett stråk som är så 
gent som möjligt. Du anländer till ett välkomnande 
grönt torg som gör att du upplever att du är framme 
så fort du kliver av bussen. Det finns befintliga gång- 
och cykelvägar som leder till området men i och med 
utbyggnaden finns det incitament att höja kvaliteten på 
dessa. Reser du med bil finns större parkeringsplatser i 
utkanterna av området och avsläppningsfickor vid varje 
bilentré som gör att du slipper köra igenom området för 
att hämta och lämna. På så vis skapas en inre torgmiljö 
där gåfart råder vilket gör att den kan användas för lek 
och aktivitet. 

Busshållplatsen i västergående 
riktning föreslås flyttas till nytt läge 
som ger ökad närhet 

Avsläppningsplatser 
och möjlighet att 
vända vid varje 
bilentré

Skatepark

Park som fördröjer 
dagvatten och använder det 
som resurs i gestaltningen

Grön entréplats och möjlighet för 
uteservering för café i västerläge

Nya dammar för 
dagvatten- och 
skyfallshantering

En inre grön torgmiljö 
med aktivitetsytor och 

platser för vila och 
återhämtning. Restaurangens 

uteservering 
levandegör utemiljön
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Inledning
I det här avsnittet beskrivs bakgrunden till programmet och 

vilka övergripande mål och strategier som projektet svarar mot. 
Programmet syfte och status klarläggs och kvalitetsbegreppet 

definieras. 
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Planförslaget Detaljplan för Kastellegården 1:22 
med flera, besöksanläggning (multiarena) som var 
på samråd under 2016 har omarbetats till följd av 
budgetdirektivet och fått det nya namnet Detaljplan 
för Arenaområdet vid Yttern. I detaljplanearbetet 
har det här kvalitetsprogrammet tagits fram för att 
säkerställa hög kvalitet i den kommande fysiska miljön. 
Programmet avser att vara ett verktyg för att säkerställa 
kommunens Vision 2040 och vårt tredje strategiska 
mål: 

Arenaområdet ska anläggas 
i anslutning till den befintliga 
idrottsanläggningen Yttern IP. 
Platsen ligger nära de centrala 
delarna av Ytterby och Kungälv - 
du kan cykla dit på några minuter. 
Idag upplevs området ligga 
något avsides men kommer i 
framtiden vara en del av ett stråk 
där Kungälv och Ytterby växer 
samman. 

ATT GE MÖJLIGHETER TILL EN AKTIV 
FRITID FÖR ALLA - OAVSETT ÅLDER 

OCH FUNKTIONSVARIATION

En god och jämlik hälsa, social trygghet och 
integration ställer krav på att det finns goda 
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. 

Ett fungerande föreningsliv är en del i 
demokratiarbetet, kommunens attraktivitet 
och möjlighet för att fler medborgare ska 

kunna delta och känna gemenskap genom 
fritidsaktiviteter.

Ur: Budgetdirektiv med resultatmål för kommunstyrelsen antaget 
av Kommunstyrelsen 2020-04-15

Utbyggnaden är en del av strategin 
sammanlänkningssstråket i fördjupningen av 
översiktsplanen för Ytterby (FÖP Ytterby) som vann 
laga kraft 2021. Strategin går ut på att länka samman 
Kungälv med Ytterby längs med Marstrandsvägen och 
på sikt möjliggöra att stråket får en mer stadsmässig 
karaktär med välutvecklade grönytor längs med båda 
sidor och tryggare gång- och cykelvägar.
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”Utformningen av den fysiska miljön skapar 
förutsättningen för icke-fysiska kvaliteter”

7

I den urbana lekparken Lawn on D i Massachusetts finns aktiviteter som 
vänder sig både till vuxna, ungdomar och barn. Flexibla ytor gör att platsen 
ena dagen kan ha en matmarknad och nästa dag en dansuppvisning. 

Genom att komplettera klassiska lagsporter med aktiviteter som lockar andra 
användare kan en plats upplevas som mer gemensam och till för alla. 

Aktivitetsstråket Superkilen invigdes 2012 och är ett urbant vardagsrum för 
köpenhamnsborna. Ovan visas Röda torget, som är en av stråkets tre delar, 
där modiga färgval skapar en lekfull karaktär.

VAD ÄR KVALITET?

KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH 
STATUS

Kvalitetsprogrammets syfte är främst att säkerställa 
sociala, arkitektoniska och miljömässiga kvaliteter för 
att skapa ett attraktivt område. Programmet ska tydligt 
kommunicera kvalitetsnivån för byggintressenter, 
medborgare och andra aktörer i planprocessen och 
efterföljande skeden. Programmet är ett komplement 
till den juridiskt bindande detaljplanen och har ingen 
egen rättslig verkan. Däremot blir det ett stöd för 
överenskommelser om de kvalitetskrav som gäller för 
utformning, drift och underhåll av den offentliga miljön 
och byggnader.

Kvalitet är ett begrepp med många nyanser. I det här 
programmet betraktas begreppet i hög grad synonymt 
med ordet värde. Utformningen av den fysiska miljön 
skapar förutsättningar för icke-fysiska kvaliteter så 
som att vi trivs på platsen, att vi känner oss trygga, 
inspirerade, välkomna och tycker det är roligt att 
vistas där. Att skapa kvalitet handlar om att skapa 
nya sociala, ekologiska och ekonomiska värden och 
samtidigt ta tillvara och vidareutveckla de värden och 
potentialer som finns på platsen idag.

Genom att sänka ner parkytor blir de mer rumsliga och man kan nyttja 
volymen som skapas för dagvattenhantering. På platsen Mellemrummet av 
BOGL ger de gjutna stenarna ett skulpturalt intryck och rekvisita till leken 
”inte nudda marken”.

 ©
 A

nn
-s

op
hi

e 
Ro

se
nv

in
ge

 ©
  J

en
s 

Ro
st

 ©
  A

nu
bi

sa
by

ss

 ©
  G

ua
nm

u 
na

m
e



9 Förslag till beslut - Samråd Detaljplan för besöksanläggningar m.m. Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" - KS2021/1047-44 Samråd Detaljplan för Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" : Kvalitetsprogram

8

Fokusområden
6 KVALITETER ATT STRÄVA MOT

I Arenaområdet skapas det en attraktiv miljö med människan i fokus. För att möjliggöra 
det har sex övergripande kvaliteter identifierats: Aktivitet, Trygghet, Inkludering, 

Representativitet, Ekologisk hållbarhet och Hållbart resande vilka ska vara 
vägledande för utvecklingen och utformningen av området. I avsnittet som följer 

beskrivs det hur man kan arbeta med utformning av det offentliga rummet respektive 
byggnader för att nå de identifierade kvaliteterna. 



9 Förslag till beslut - Samråd Detaljplan för besöksanläggningar m.m. Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" - KS2021/1047-44 Samråd Detaljplan för Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" : Kvalitetsprogram

9

För att ett område ska uppfattas som levande krävs 
mänsklig aktivitet. Hallarna och centrumfunktionerna 
kommer i sig generera visst flöde av människor 
men området måste också utformas på ett sätt som 
tillvaratar den inbyggda potentialen. Jan Gehl, en 
välkänd dansk arkitekt och stadsplanerare, uttrycker 
det som att om det offentliga rummet inte utformas 
med omsorg kommer endast det mest nödvändiga 
aktiviteterna uppstå, så som att förflytta sig till och från 
träningen. Vill man i stället att torg, gator och parker ska 
fyllas med människors liv och rörelse behöver platserna 
utformas för att bjuda in till spontana och sociala 
aktiviteter.  

Aktivitet 
HUR KAN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AKTIVITET SKAPAS GENOM UTFORMNING AV DE 
OFFENTLIGA RUMMEN?

HUR KAN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AKTIVITET SKAPAS GENOM UTFORMNING AV 
BYGGNADER?

- Ta vara på platserna där korsande rörelser möts. Här finns inbyggd potential för att skapa en 
mötesplats. 
- Skapa platser för spontan aktivitet. Vissa aktiviteter är planerade på förhand medan andra 
uppstår för att det finns något i miljön som fångar vårt intresse. Det kan vara ett en rolig möbel 
som man vill pröva att sitta i, en hinderbana eller ett utegym som lockar till rörelse. 
- Möjliggöra för flexibla ytor med fler än ett användningsområde. Arenaområdet ska kunna 
fungera väl både på en vanlig måndagskväll och på en lördag då det är en stor cup. Det ställer 
krav på utemiljöns flexibilitet. Vad som till vardags är en yta för att åka kickbike på är kanske en 
plats där foodtrucks står när det är ett stort event. 
- Skapa varierade platser där fler funktioner samexisterar. Människor dras till andra 
människor. Vill man befolka en utemiljö bör man samplanera funktioner så man upplever mänsklig 
aktivitet så som uteservering, kickbikeslinga, skatebara ytor och lekvänliga möbler i närheten av 
varandra. 
- Möjliggöra platser med bra microklimat. Arenaområdet kommer användas året om därför 
behöver platsen utformas för att skapa vindstilla sollägen för tidiga vårar såväl som beskuggade 
platser dit vinden når för de riktigt varma sommardagarna.  

- Glasade entrépartier ger kontakt mellan ute och inne och bidrar till upplevelsen av ett 
befolkat område. Det ger en självförstärkande effekt eftersom människor gärna vistas där andra 
människor är. 
- En blandning av olika funktioner i byggnaderna så som olika sporter, restaurang och 
konferens, gör att många har anledning att vistas där. 
- Flexibla ytor med olika användningsområden gör att Arenaområdet kan användas till tillfälliga 
aktiviteter så som konsert, cuper, mässor osv. 

I aktivitetstråket Superkilen i Köpenhamn samsas sport och lek för vuxna och 
barn på samma plats. 
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Arenaområdet ligger något avsides och har idag inga 
större folkflöden förutom när det pågår fotbollsträning 
på de planer som redan finns där idag. Även om 
människor upplever trygghet olika är grundprincipen 
att känslan av trygghet skapas genom närvaro av en 
mångfald av människor i området. Då skapas vad som 
kallas informell social kontroll, att vi alla anpassar oss 
till vad vårt samhälle anser vara okej och inte okej att 
göra. För att skapa en trygg plats för invånarna att 
vistas på är det därför viktigt att skapa förutsättningar 
för aktivitet, vilket beskrivits ovan, men tryggheten 
behöver också stödjas genom fler riktade strategier.

Trygghet

HUR KAN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TRYGGHET SKAPAS GENOM UTFORMNING AV 
DE OFFENTLIGA RUMMEN?

HUR KAN FÖRUTSÄTTNING FÖR TRYGGHET SKAPAS GENOM UTFORMNING AV 
BYGGNADER?

- Befolkade offentliga platser där människor av olika åldrar, kulturell bakgrund och könsidentitet 
är representerade.
- Genomtänkt placering av olika funktioner och kopplingar, så som gångvägen till och från 
busshållplatsen.
- Utrymme för aktiviteter året om, både under dag och kväll ger möjlighet för befolkade 
platser.
- Överblickbara platser utan skumma hörn .
- Välplanerad belysning som skapar god sikt och trivsam stämning.
- God förvaltning. Väl omhändertagna allmänna platser skapar en upplevelse av trygghet då de 
signalerar engagemang och kontroll.

- Genom att minimera baksidor och skymda utrymmen i stråk där fotgängare och cyklister 
förväntas röra sig.
- Foajéer där det folk naturligt passerar, väntar, samlas. 
- Glasade entrépartier ger kontakt mellan de som är ute och de som är inne. 
- Flera entréer som genererar folkflöden.

I Brunnsparken, Göteborg, skapar belysningsstolpar och belsyning integrerad 
i de upphöjda planteringarna, en trygg känsla kvällstid. 

Glasade entrépartier ger möjlighet för kontakt mellan ute och inne och bidrar 
till att området upplevs som befolkat och tryggt.

Skulptural belysning kan skapa stämning och lekvärden, som i verket 
Cousins av Monika Gora på Olof Arnbergs plats i Höganäs.
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Arenaområdet ska vara en plats för alla. Eftersom all 
design har förutsättningar att inkludera eller exkludera 
användare måste miljön utformas utifrån vetskapen om 
att alla människor är olika och har olika förutsättningar 
och att dessa, för samma människa, förändras över 
tid. För att man som besökare ska uppleva att man är 
inkluderad är det är viktigt att området upplevs som 
gemensamt.

Inkludering HUR KAN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INKLUDERING SKAPAS GENOM UTFORMNING AV 
DE OFFENTLIGA RUMMEN?

HUR KAN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INKLUDERING SKAPAS GENOM UTFORMNING AV 
BYGGNADER?

- Funktioner som inte kostar pengar gör att inkomstsvaga grupper, så som barn och ungdomar, 
kan ta del av platsens utbud. 
- Arenaområdet ska inhysa föreningsverksamhet så som bandy, hockey och fotboll men det 
offentliga rummet bör innehålla aktiviteter för de som inte vill delta i klassiska lagsporter. 
Genom att tänka Något för alla i stället för Mycket för få och möjliggöra för aktiviteter så som 
skate, klättring, dans och brädspel får alla en anledning till att vistas här. 
- Tillgängliggöra för fysiska och kognitiva funktionsvariationer genom materialval, höjdsättning 
och orienterbarhet. 

- Allmänna funktioner i byggnaderna som restaurang och café gör att byggnaderna upplevs 
vara för alla. 
- Möjliggöra kollektiva vardagsrum som möbelgrupper att hänga i, lugna platser för att läsa 
läxor och ladda sin dator.
- Tillgängliggöra för fysiska och kognitiva funktionsvariationer genom ledstråk, materialval, 
höjdsättning och orienterbarhet.

När tillgänglighetsanpassningarna integreras med det övergripande 
formspråket kan gestaltningen stärkas snarare än stjälpas, likt i utemiljön 
kring Axel towers i Köpenhamn med produkter från GH Form.

Allmänna funktioner i entréplan gör att byggnaden upplevs som 
mer gemensam. I Kungliga musikhögskolan i Stockholm riktar sig 
lunchrestaurangen både till studenter och allmänhet. Inredningen är ritad av 
Sweco. 

Aktiviteter som inte kostar pengar och som lockar personer som inte vill 
delta i klassiska lagsporter är två sätt att inkludera fler användare av 
Arenaområdet, så som till exempel klättring. 



9 Förslag till beslut - Samråd Detaljplan för besöksanläggningar m.m. Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" - KS2021/1047-44 Samråd Detaljplan för Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" : Kvalitetsprogram

12

Arenaområdet kommer bli en plats som många 
kommuninvånare besöker men även ett ansikte utåt för 
de som bor någon annanstans och som kommer dit för 
att spela cup eller medverka i andra evenemang. Därtill 
gör läget vid Marstrandsvägen att området annonseras 
för alla som passerar med bil och buss. Här finns det 
möjlighet att genom medveten utformning skapa en 
plats som är representativ för hela Kungälv.

Representativitet

HUR KAN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN REPRESENTATIV BILD AV KUNGÄLV SKAPAS 
GENOM UTFORMNING AV DE OFFENTLIGA RUMMEN?

HUR KAN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN REPRESENTATIV BILD AV KUNGÄLV SKAPAS 
GENOM UTFORMNING AV BYGGNADER?

- Väl utformade entréer till området som tydligt signalerar att ”nu är du framme vid Kungälvs 
arenaområde”.
- God och sammanhållen gestaltning av de allmänna ytorna som bidrar till platsens identitet 
och skapar en platskänsla. 

-  Medveten gestaltning. Vissa sidor av området kommer exponeras mer än andra. Genom att 
hantera volymer och fasader på ett medvetet sätt kan detaljnivåerna i utformningen relatera till 
hur pass exponerad sidan är. Baksidor kan ha mindre detaljrika uttryck så som förskjutningar i 
fasaden och muralmålningar. Framsidor bör ha mer genomtänkta arkitektoniska uttryck så som 
glaspartier vid entréer och ett detaljrikt formspråk.

Kviberg Arena i Göteborg har en väl sammanhållen gestaltning där material, 
formspråk, färgsättning och växtmaterial är genomgående i hela området. 
Den röda böljande fasaden är karaktärsgivande och bottenvåningen är bitvis 
uppglasad så att man kan ta del av innehållet i byggnaden.

En större skulptur på en entréplats är ett sätt att signalera för besökaren att 
nu har du kommit fram. Kanske har den också en lekfunktion som i verket 
Landningsplats av Monika Gora.

Skyltar kan användas för att hälsa besökare välkomna och vara mer än 
informativa, som Harry Hjörnes plats där skylten också fungerar som en 
informell sittplats och en utsmyckning i torgmiljön. 

”Här finns det möjlighet 
att genom medveten 

utformning skapa en 
plats som är representativ 

för hela Kungälv”
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Kungälvs kommun vill bidra till en bättre miljö när vi 
bygger om eller bygger nytt. Arenaområdet kommer 
delvis byggas på områden som idag inhyser växt- och 
djurliv. Denna natur är självberättigad men ger oss 
också många fördelar, så kallat ekosystemtjänster. Till 
exempel ren renar den vår luft och vårt dagvatten från 
föroreningar, lagrar kol som annars hade bidragit till 
växthuseffekten och ger oss möjligheter till rekreation. 
När området nu ska göras om är det av vikt att ha 
med det ekologiska perspektivet i utformningen. Idag 
drabbas området regelbundet av översvämningar efter 
regn och i och med klimatförändringar kan vi förvänta 
oss att den problematiken kommer växa. I och med 
utvecklingen av området finns det möjlighet att förbättra 
den befintliga situationen och välja lösningar som ger 
mervärden så som upplevelsevärden och ekologiska 
värden till platsen.

Ekologisk 
hållbarhet HUR KAN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÖKAD EKOLOGISK HÅLLBARHET SKAPAS 

GENOM UTFORMNING AV DE OFFENTLIGA RUMMEN?

HUR KAN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÖKAD EKOLOGISK HÅLLBARHET SKAPAS 
GENOM UTFORMNING AV BYGGNADER?

- Genom komposition och växtval i de nya grön-blå miljöerna skapas nya växt- och djurhabitat 
som bidrar med förutsättningar för ökad biologisk mångfald. 
- Öppen dagvattenhantering fördröjer och renar dagvattnet innan det släpps vidare till recipient. 
- Torgmiljöerna är trädplanterade för att rena och omhänderta dagvatten, ge skydd för regn och 
sol och skapa bättre luftmiljö. 
- För markmodellering och bärlager används sprängsten från de berg som behöver planas 
ut i och med att hallarna byggs. På så vis slipper massor transporteras bort vilket hade genererat 
koldioxidutsläpp. 

- Takutformning som skapar förutsättningar för solpaneler.

Dammarna kan utformas för att både fördröja dagvatten, skapa habitat som 
inte finns på platsen idag och bidra med estetiska kvaliteter till området.Delar av byggnadernas tak kan lämpa sig för solpaneler. På Hyllietorg i Malmö står 30 träd i slitsar i torgets golv och bildar en väv av 

vandrande gröna fält. Projektet gjordes av Sweco. 
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Till Arenaområdet ska det vara lätt att promenera, cykla 
och resa kollektivt. Det är transportsätt som både är bra 
för miljön och hälsan. Det ökar barn och ungdomars 
rörelsefrihet och självständighet att på egen hand 
kunna ta sig till sina fritidsaktiviteter och därtill kan det 
underlätta livspusslet för deras föräldrar som slipper att 
skjutsa. I kommunens miljöpolitiska program från 2016 
lyfts vikten av hållbara resor och att i planeringen främja 
gång, cykling och nyttjandet av kollektivtrafik. Eftersom 
Arenaområdet kommer vara en stor del av många 
personers vardag kommer området generera många 
resor. Därför är det av vikt att hållbara transportsätt 
prioriteras och görs till ett attraktivt val.

Hållbart resande

HUR KAN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT GYNNA HÅLLBART RESANDE SKAPAS 
GENOM UTFORMNING AV DE OFFENTLIGA RUMMEN?

- Den hållbara resan till Arenaområdet börjar redan utanför resenärens dörr. Det ställer 
krav på kvaliteten på gc-stråken och kollektivtrafiken även utanför planområdet. Dessa behöver 
utformas för att vara gena och trygga. Genom att utforma miljön kring cykelstråken så att de ger 
upplevelsevärden blir resan en del av målet. 
- I utomhusmiljöerna prioriteras gående och cyklister högre än bilister. Cykelparkeringen 
förläggs nära målpunkter medan parkeringsplatser förskjuts längre bort. 
- Väl utformad cykelparkering ökar cyklingens attraktivitet.
- Stråket mellan busshållplatsen och entréerna ges extra omsorg i utformningen – det här 
är ”röda mattan”. 

En ”matta” i 
markmaterialet tar 
tag i besökaren 
och leder hen 
in i området. 
Markmaterialet 
förstärker 
stråket och 
detaljeringsgraden 
i uttrycket gör att 
man känner att 
man är framme. 
Här i Vallastaden 
i Linköping är 
mattan en del av det 
centrala gångstråket 
genom stadsdelen.

Väderskydd för busshållplats med intresseväckande utformning gör det blir 
mer lockande att resa kollektivt. Vid hållplatsen Nordstan i Göteborg har 
ABAKO designat ett veckat tak av träribbor med integrerad belysning.

För att göra cykling till ett attraktivt resesätt behöver cykelvägarna till 
Arenaområdet ha hög kvalitet, likt denna vid resecentret. Generös bredd, 
jämt underlag och att vägen är gen är grundläggande faktorer. Vackra vyer, 
trädplanteringar som ger lä och en välkomnande entréplats när du når 
området, gör cykling till ett mer lockande resesätt.  
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o ”Eftersom Arenaområdet kommer vara en stor del av många personers 
vardag kommer området generera många resor. Därför är det av 
vikt att hållbara transportsätt prioriteras och görs till ett attraktivt val”
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Fysisk struktur 
Platsens fysiska struktur skapar förutsättningarna för de beskrivna kvaliteterna. I det här avsnittet beskrivs 
hur föreslagen bebyggelsestruktur skapar möjlighet att samordna funktionerna i och mellan byggnaderna 
så att de kan dra nytta av varandra. Hur byggnaderna är placerade och utformade påverkar livet mellan 

husen: en indragen söderfasad kan skapa en platsbildning med sol och lä och en för smal passage 
mellan byggnader kan upplevas som skämmande under kvällstid. I Arenaområdet ska många funktioner 

samsas i utomhusmiljön – aktivitetsytor, dagvattenhantering och olika typer av trafik för att nämna 
några. Genom att samordna dem skapas förutsättningar för välfungerande allmänna platser där 

människor vill vistas. 
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Strukturplan

Förslaget består av 5 byggnader som 
rymmer simhall, ishall, bandyhall, 

konferenslokaler, kontor, idrottshallar, café- 
och restaurangverksamhet, matvarubutik och 
parkeringsgarage. Byggnaderna orienterar sig 
mot en inre grön torgmiljö med aktivitetsytor. 
Ett framträdande inslag i utemiljön är den ca 

2000 m2 stora skateparken som angränsar till 
fotbollsplanerna och bakom den en grön park 

med vatteninslag. 
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Byggnadskropparna förskjuts i förhållande till 
varandra för att bryta ner skalan på volymerna 
och för att skapa rumsligheter mellan husen. 
De omkringliggande höjderna gör att de stora 

volymerna blir visuellt stöttade av landskapet. Miljön 
blir en del av en ny trafikantupplevelse för de som 
färdas längst med väg 168 och en första pusselbit 

för att länka samman Kungälv med Ytterby.

Bebyggelsevolymer
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Platser att vistas på
För att möjliggöra kvaliteten Aktivitet föreslås 
utomhusmiljön fyllas med funktioner som lockar både 
till rörelse och vila, vilka kan utföras ensam eller 
tillsammans med andra. På torgytan framför ishallarna 
samsas planteringar, sittmöbler och uteservering 
med ytor som lämpar sig för skate, kickbike och 
streetbasket. Ytor hålls öppna för att kunna användas 
för samlingar vid större evenemang och här finns också 
möjlighet att ha flera foodtrucks vid event. Gaveln på 
hockeyhallen kan användas som en längre klättervägg 
för barn. Utanför simhallen finns plats för uteservering 
och en större skulptur som är lekbar.   

Vid busshållshållsplatsen finns ett nedsänkt grönt torg 
med ett utegym och platser att slå sig ner och vänta 
på bussen.  En stor skatepark dockar an mot den 
centrala torgytan och blir en del av dess förlängning. 
Här finns möjlighet till skate i olika svårighetsgrad 
och en mindre läktare för att betrakta de som åker. I 
parken som tar vid i väst kommer en del av områdets 
dagvatten fördröjas. Parken gestaltas för att ta vara på 
vattnets lekvärden: hoppstenar, pumpar och kanaler för 
barkbåtar. Eftersom vattenbilden förändras beroende 
på nederbördsmängd skapas hela tiden förutsättningar 
för nya typer av lekar. Nordväst om fotbollsplanerna 
ligger en skogsklädd höjd med motionsslingor. 
I samband med att området utvecklas kan nya 
stråk skapas som möjliggör bättre förutsättning att 
använda stigarna till att värma upp på i samband med 
träningarna. 

Den aktiva utomhusmiljön bidrar också i hög grad till 
kvaliteten Trygghet genom att befolka området med en 
mångfald av människor. 

Skatepark

Grön torgyta 
med utegym 

Lekvänlig 
skulptur

Lägre klättervägg 
för barn 

 Flexibel aktivitetsyta 
för större samlingar och 

foodtrucks vid event    

Yta som lämpar sig för 
skate och kickbike

Uteservering i 
söderläge

Grönskande park 
med vatteninslag 
och möjlighet till lek
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Utegym lockar till spontan rörelse för förbipasserande 
och blir en given del av uppvärmningen för de dagliga 
lagträningarna i området. 

Stämningsfull belysning gör området trevligt att besöka 
på kvällstid.

Ljusstättning kan användas för att skapa en lekfull 
karaktär.

Lek och spel för både vuxna och barn kompletterar 
lagsporterna. Kanske stämmer du träff med dina vänner 
här eller bara stannar kvar spontant efter en träning. 
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Flyttbara möbler, likt dessa i Strandparken, låter dig som 
besökare inreda ytan som du själv känner för. Sitt i sol 
eller skugga, ensam eller tillsammans med andra. 

Skate kan sammanföra människor av olika åldrar, kön 
och kulturer. Man kan åka tillsammans oavsett hur duktig 
man är och lära sig av varandra. 

Platser för vila och vistelse är viktiga som komplement 
till aktivitetsytorna.

Klättra, kläng och häng för att öva upp styrka och 
koordination.

Mer stilla aktiviteter som brädspel tränar hjärnan.   
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Grön- och blåstruktur
För att sträva mot kvaliteten Ekologisk hållbarhet 
integreras det blå (dagvatten) det gröna (vegetation) 
och det grå (hårdgjorda ytor) i ett mångfunktionellt 
system. 

Det regnvatten som faller på områdets torgytor 
renas och fördröjs i regnbäddar och i trädgropar 
med skelettjord. Grönskan på torgen bryter ner 
storskaligheten som präglar byggnaderna och rummen 
mellan dem. Träden ger välbehövlig skugga för de 
som idrottar och hjälper till att motverka så kallade 
”urban heat islands”, det vill säga, då hårdgjorda 
miljöer i staden får mycket höga temperaturer 
sommartid. Eftersom dagvattnet leds ner i trädgroparna 
behöver träden vattnas mycket mer sällan. För att 
motverka att föroreningar från trafiken följer med 
nedströms i systemet har alla gator en öppen grön 
dagvattenhantering som renar dagvattnet på plats. 
Om systemet blir fullt förs vattnet ner till parkområdet 
söder om fotbollsplanerna. Där finns det möjlighet att 
ha en större samlad fördröjning med delvis konstant 
vattenspegel för rekreation och lek. Utomhusmiljöerna 
utformas med skyfallsfunktioner. Det som till vardags 
är en skateyta, park eller ett nedsänkt torg kan vid 
extremväder också fördröja stora mängder vatten.

Genom att samordna aktivitetsytor, grönstruktur 
och dagvattenhantering skapas synergieffekter dem 
emellan: 1+1+1 = 5. Befintlig grönstuktur

Grönt torg

Ny park

Konstant vattenspegel

Yta för dagvattenhantering/
Skyfallsyta

Nya dammar fördröjer dagvattnet 
från omkringliggande höjder.  
I de södra dammarna finns det 
möjlighet att skapa nya habitat för 
groddjur

Befintlig damm

Skateparkens skålform 
nyttjas för fördröjning 
av skyfall. I händelse av 
brand i Arenaområdet 
samlas släckvattnet upp 
här för sanering

Grön entréplats med 
möjlighet till fördröjning 
av dagvatten och skyfall 
från intilliggande höjd 
och Rollsbo. I händelse 
av brand i västra Rollsbo 
samlas släckvattnet upp 
här för sanering

Det gröna torget vid busshållsplatsen 
är delvis nedsänkt vilket ger ökad 
rumslighet och möjlighet att fördröja 
skyfall

Efter att fördröjning och 
rening skett i torgytorna leds 
överskottsvattnet till parken 
där det kan nyttjas till lek

Idag har fotbollsplanerna 
problem med stående vatten 

som kommer från den 
intilliggande höjden. Därför 
anläggs en långsträckt och 

grund svacka som leder 
vattnet runt planerna till 

parken där vattnet samlas 
upp för ytterligare fördröjning

Grön entréplats 
med generös 
plantering

Grönskan bryter ner 
skalan av torgytorna 
och ger skugga och 

fägring

Svacka i gräsmattan 
magasinerar dagvatten från 

norra delarna av Rollsbo 
vid större regn. I händelse 

av brand i norra delarna av 
industriområdet kan släckvattnet 

samlas upp här för sanering
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Genom att sänka ner parkytor blir de mer rumsliga 
och man kan nyttja volymen som skapas för 
dagvattenhantering. På platsen Mellemrummet av 
BOGL ger de gjutna stenarna ett skulpturalt intryck och 
rekvisita till leken ”inte nudda marken”.

Utformningen av Neptunigatan i Malmö skapar såväl 
rekreativa som ekologiska värden där dagvattnet ses 
som en tillgång som har arbetats in i gestaltningen. Det 
blågröna systemet är ritad av Edge.

Regnbäddar med öppet förstärkningslager ger trädet 
optimala förutsättningar under mark för att utvecklas 
bra. Regnvatten leds ner i bäddarna via brunnar eller 
ytavrinning och renas med hjälp av biokol. Träden blir 
bevattnade samtidigt som regnvattnet inte belastar 
dagvattennätet.

Genom att använda rätt material kan torgytorna 
planteras med träd och perenner som ger grönska och 
mjukar upp intrycket av den storskaliga miljön, likt på 
Hyllie i Malmö torg ritat av Sweco.

En nedsänkt torgplats vid busshållsplatsen kan ha en 
funktion vid torrväder och svämma över vid regnväder. 
I Tanner Springs park i Portland tas nivåskillnaden upp 
genom gräsklädda sittrappor. 

Kyrkparken i Järfälla kommun är ritad av Landskapsgruppen för att kunna ta emot stora mängder dagvatten från 
stadsdelen Barkarbystaden. Bilden visar när det i maj 2021 föll ett 25-årsregn och bryggorna med bänkar lades under 
vatten och borden blev fågelöar. Vid normalväder används parken som en helt vanlig park med plats för bollspel, 
pulkabacke och café. Val av formspråk och växter har gjorts med stort fokus för att öka en biologisk mångfald och för 
att fördröja och rena dagvattnet från föroreningar.

I Arenaområdet används dagvattnet som en resurs 
för att bevattna områdets gröna miljöer, skapa habitat 
för vattenlevande växter och djur och bidra till en 
spännande lekmiljö för barn.
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Rörelse
För att möjliggöra för kvaliteten Hållbart resande 
behöver det vara mer attraktivt att gå, cykla och resa 
kollektivt än att ta bilen. Därför förslås de sekvenser 
av gång- och cykelbanorna till Arenaområdet som idag 
sker i blandtrafik att byggas om till separata stråk med 
generös bredd. Kopplingen över Marstrandsvägen 
behöver förbättras för att underlätta för gående och 
cyklister att ta sig över på ett tryggt sätt. Om vägen i 
framtiden omvandlas till en gata med mer stadsmässig 
karaktär kan bredare vilplan introduceras. För att 
förbättra platsens koppling till kollektivtrafiken föreslås 
busshållplatsen för resande väster ut att förskjutas 
närmare området. Då skapas ett gent stråk som 
upplevs tryggt även kvällstid. Här skapas en av de 
viktigaste entréplatserna i form av ett busstorg som blir 
ett välkomnade ansikte om man anländer från Kungälv 
och en trivsam plats att vänta på bussen hem om man 
åker mot Ytterby. Väljer man att ta bilen till området 
finns det möjlighet till korttidsparkering för att släppa av 
eller hämta och vändslingor gör att man inte behöver 
köra igenom området. Större samlade parkeringsytor 
finns i områdets utkanter medan cykelparkering 
placeras nära entréer. På så vis belastas inte 
torgytorna med biltrafik i större utsträckning och ytorna 
blir tillgängliga för aktiviteter och trygga för barn. 

HÅLLPLATS HÅLLPLATS
VIKTIGA KOPPLINGAR I OMRÅDET

RESAN TILL OMRÅDET

Arenaområdet är stort och innehåller många funktioner. 
Kopplingarna inne på området måste därför utformas 
väl för att sammanföra delarna och göra att området 
upplevs som en enhet. Hur man förväntas röra sig på 
platsen ligger till grund för hur man i senare skede 
gestaltar området. Genom att vara medveten om de 
rörelsemönstren som kommer finnas när området är 
färdigt kan man arrangera platserna så att de fungerar i 
alla skeden av Arenaområdets succesiva framväxt.

Till och från Kungälv

Till och från Rollsbo

Huvudinfart  för gång och cykelHållplatsläge och 
gång- och cykelnät 

Viktiga kopplingar för 
gående i området

Parkering och vändplatser

Till och frånYtterby

Busshållplatsen förskjuts för 
att skapa ett genare stråk till/
från entréer

Gångfartsområde 

Parkeringshus

Samlad markparkering

Möjlighet att släppa av 
och vända med bil
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PRINCIPSEKTIONER FÖR GATURUM

För att hantera gaturummets olika funktioner har sju  
principsektioner tagit fram. De bärande idéerna som 
har legat till grund för utformningen är att fotgängare 
och cyklister ska ha god framkomlighet, dagvattnet 
från vägbanorna ska fördröjas och renas lokalt och 
gaturummet ska inte enbart ses som stråk för transport 
utan också ha estetiska och rekreativa egenskaper. 

A) Norra lokalgatan

B) Södra lokalgatan
C) Arenatorget

Generös mittplantering 
renar dagvattnet från 

körbanorna och blir en del 
av en grön entréplats Möjlighet att släppa av 

och vända underlättar vid 
hämtning och lämning och 
minskar trafiken inne på 
torget

Livsmedelsbutik

Möjlighet till 
uteservering

Inofficiella 
sittplatser 

blandas med 
sittmöbler  

Platser för 
lek och 
aktivitet

Platser för 
vila och 

avkoppling

Cykling sker 
på gåendes 

vilkor

Oprogrammerade 
ytor som kan tas i 

anspråk vid behov

Grönskan bryter 
ner skalan av 
torgytorna och 
ger skugga och 
fägring

Den smala körbanan 
i avvikande 
plattläggning används 
framförallt av taxi och 
leveranser Vid möte 
kör du lite åt sidan.

Ishall

Ishall

Park Markparkering

Idrottshall

Trädplanteringarna 
ger parkeringsplatsen 
strukturerande element 
som gör att den inte 
upplevs lika storskalig Huvudstråket för 

gående och cyklister 
från Ytterby skjuts in 

i parken

Svackdiket ges en 
utformning i material och 
komposition som gör det 
till en integrerad del av 
parkmiljön

Kantzonen mot körbanan 
möbleras med hinder så som 

planteringar, cykelställ och 
belysning vilket får bilarna att 

köra på avsedd plats
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  Simhall             Torgyta          gc                   körfält            körfält        dike    Åseberget
Varierande bredd    3 2      3         3    1     3        3        3       

svackdike refug

Rollsbovägen möter väg 168

                      torg                                      Möjlighet att köra                                     torg                                    Hockeyhall
varierande bredd varierande bredd

 Plats för framtida
dagvattenhantering och gc

         markparkering           gc          körfält      raingarden       körfält        gång          butik

                3        3            6              3       3        33

Ny infart från väg 168

                      butik

bandyhallavläppningszon,
dagvattenhantering
och gångbana

snöupplag cykel P körbanor buss Pgc
torg P körbana raingarden körbana P torg idrottshallhockeyhall
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D) Lokalgata med bussparkering

E) Ny infart från väg 168

F) Truckgatan

G) Rollsbovägen

Generös mittplantering 
renar dagvattnet från 

körbanorna och blir en del 
av en grön entréplats

Enkelsidig allé i gatans ytterkurva 
ger trafikanter mot Rollsbo en ny 
grön sekvens

Huvudstråk för gång- och cykel 
mellan Kungälv och Rollbo

När första etappen av Arenaområdet byggs 
är detta områdets baksida. Sker exploatering 
norr om Truckgatan finns det möjlighet till att 
skapa mindre platsbildningar eller uttryck som 
orienterar sig mot den nya bebyggelsen

Grön avsläppningszon 
där dagvatten fördröjs och 
renas 

Bandyhall
Cykelparkering

Bussparkering för stora 
event kan användas som 

avsläppningsplats till 
vardags 

Plats för snöupplag 
och passage utanför 

fotbollsplanens kortlinje 

Livsmedelsbutik

Simhall

Ishall

Framtida 
exploateringsområde

Plats för framtida 
gång- cykelväg och 
dagvattenhantering

Gång och cykelväg 
möjliggör snabbare 

koppling till och från 
fotbollsplanerna än att 
cykla över Arenatorget

Torgytan kan ges ett utryck 
som orienterar sig mot 

Åseberget för att minska 
upplevelsen av att detta är 

baksidan
Plats för framtida gång- och 

cykelväg till Åseberget
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Exponering och annonsering
FASADHIERARKIER

För att möjliggöra kvaliteten Representativitet bör 
den fysiska miljön gestaltas omsorgsfullt. Hur pass 
detaljerad utformningen bör vara relaterar till hur pass 
välexponerad miljön är, alltså hur många som kommer 
i kontakt med den och hur länge det sker. För att 
kunna göra medvetna val i utformningen kategoriseras 
byggnadernas fasader i tre hierarkier som motsvarar 
graden av exponering – primära fasader, sekundära 
fasader och tertiära fasader. Tre vyer har pekats ut som 
man bör ha i åtanke vid mer precis utformning i senare 
skeden.

Viktig vy

Primär fasad
Sekundär fasad
Tertiär fasad

Entré till området

Entré för bussar 
vid event

Entré för gående 
och cyklister från 
Kungälv och 
resande med 
kollektivtrafik

Entré för bilister 
från Kungälv

Siktlinje från 
framtida koppling 
ner från Åseberget

Entré för gående, 
cyklister och 

bilister från Ytterby

För att skapa identitet och platskänsla är det av vikt 
att du tydligt upplever att du har kommit fram när du 
når området. Det finns olika entréplatser beroende 
på vilket trafikslag du ankommer med och varifrån du 
reser. Platserna behöver utformas olika beroende på 
vilken hastighet som de kommer upplevas i – du hinner 
inte uppleva samma detaljeringsgrad i miljön om du 
färdas med bil som till fots. Här finns det även möjlighet 
att sträva mot kvaliteten Hållbart resande genom att 
utforma entréerna för de som promenerar, cyklar eller 
reser kollektivt på ett särskilt välkomnade sätt. 

ENTRÉPLATSER
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TRE HIERARKIER AV FASADER, TRE 
DETALJERINGSGRADER

ENTRÉPLATSER

Ett av sätt att motverka att de storskaliga byggnaderna 
och den hårdgjorda miljön upplevs som kalla och sterila 
är färgsättning. Därför föreslås samtliga fasader ha 
en kulör som upplevs som varm och att svart, vitt och 
grått endast används på detaljer. Beroende på hur pass 
exponerade fasaderna är och hur länge man förväntas 
betrakta dem delas de in i tre hierarkier som motsvarar 
hur pass detaljerade de bör vara i sin utformning. 

De primära fasaderna kräver en hög detaljeringsgrad 
eftersom de är sidor som många människor kommer i 
kontakt med. De är väggarna till torgytor där människor 
inte bara rör sig förbi utan stannar kvar för att delta i 
aktiviteter eller vistas. Här behöver fasadens volym 
brytas ner i mänsklig skala och material och formspråk 
vara väl bearbetat. 

De sekundära fasaderna kräver en relativt hög 
detaljeringsgrad. Det här är sidor som är väl 
exponerade men som framförallt upplevs i rörelse. 
Här behöver fasadens volym om möjligt innehålla 
förskjutningar för att ge dem ett nättare intryck. 

För att stärka området platskänsla bör de olika 
entréerna till området utformas så att du som besökare 
upplever att ”nu är jag framme i arenaområdet”. Entrén 
från busshållplatsen och huvudentrén för gång- och 
cyklister ges extra hög prioritet för att uppmuntra till 
hållbart resande. Här finns det en möjlighet att påverka 
den upplevda närheten av området. Uppfattar du att 
du är framme redan när du går av bussen är det helt 

Genom att förskjuta volymerna i fasaden, använda flera material och färger 
och ha välavvägda möten mellan dessa skapas en detaljeringsgrad i 
uttrycket på den primära fasaden som ger en miljö där människor vill dröja 
kvar. Glasade partier ger möjlighet för kontakt mellan ute och inne och bidrar 
till att området upplevs som befolkat och tryggt.

Karaktärsgivande färgsättning kan användas för att göra fönsterlösa tertiära 
fasader mer intressanta.

En skylt kan både ge information och verka som ett konstverk i sig själv. 
Den hälsar besökaren välkommen och kan, beroende på utformning och 
placering, användas som en avgränsning mellan två ytor eller en informell 
sittplats.

Muralmålningar kan användas för att ge liv åt sekundära fasader och göra 
Arenaområdet till stadens galleri. Eftersom att det är enkelt att uppdatera 
motiven kan uttrycket av fasaden förändras och förnyas kontinuerligt. Kanske 
genom event likt No Limit Street Art i Borås eller av elever på estetiska 
programmet på Mimers hus?
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Materialet och dess bearbetning kan vara av enklare 
karaktär. Muralmålningar och gröna väggar kan 
användas för att hantera de fasader där fönster inte 
lämpliga. 

De tertiära fasaderna upplevs mer sällan. För att 
dessa sidor inte ska uppfattas som rena baksidor är 
det av vikt att dessa gestaltas medvetet men de tål 
en längre detaljeringsgrad i utformningen. De kan 
exempevis vara målade i sektioner med olika kulörer 
för att bryta ner skalan på fasaden.

enkelt större chans att du väljer att resa kollektivt. Det 
här är platser man färdas igenom med låg hastighet 
vilket medför att sekvensen kan vara kortare men 
kräver högre detaljeringsgrad i utformningen. Det kan 
vara ett mer detaljrikt intryck i livsmedelsbutikens fasad, 
mönstersättning i markmaterial och planteringar med 
högt skönhetsvärde.   

Det omvända sambandet krävs för entréplatser man 
färdas genom med bil. Den högre hastigheten kräver 
i stället att du får lite längre tid på dig att märka att du 
har kommit fram och du behöver tydligare element som 
kommunicerar med dig. Det kan till exempel vara större 
skyltar, att markmaterialet skiftar från asfalt till plattor, 
och att vegetationen byter karaktär från natur till park. 
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INFORMATION  
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom 
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera 
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt 
bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling), 
som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd. 
 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar 
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Plankarta med planbestämmelser 
• Illustrationsplan 

 
Övriga handlingar 

• Fastighetsförteckning  
• Kvalitetsprogram för Arenaområdet vid Yttern  
 

Utredningar som utgör underlag till detaljplanen i samrådet 

• Trafikutredning, Sigma, 2021-11-29 
• PM kompletterande trafikutredning, Sigma, 2021-11-28 
• Parkeringsutredning, Kungälvs kommun, 2022-02-21 
• PM geoteknik med bergteknisk utredning som bilaga, Norconsult, 2015-10-12 
• Geoteknisk undersökning, PE Teknik och arkitektur, 2021-11-30 
• Markteknisk undersökning, PE Teknik och arkitektur, 2021-11-30 
• Bergteknisk undersökning, Afry 2021-11-22 
• Provtagningsplan (och historisk inventering), Ensucon, 2021-12-22 
• Arkeologisk utredning Boplats vid Ytterns IP rapport 2016:38, Bohusläns museum, ISSN 

1650-3368  
• Arkeologisk utredning Två boplatser i Ytterby rapport 2021:38, Bohusläns museum, 

ISSN 1650-3368 
• Naturvärdesinventering, Melica, 2017-05-04 
• Naturvärdesinventering och bilaga 1, Jakobi, 2021-11-01 och 2021-10-04 
• Riskutredning, Afry, 2022-02-11 
• Dagvattenutredning, Alp Markteknik AB, 2022-02-21 
• Skyfallsutredning, Sweco, 2022-02-21 

 
Utredningar som kommer att tas fram inför granskningen  

• Artskyddsutredning inkl. fågelinventering och groddjursinventering 
• Avfallsutredning  

 
Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida. 
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. 
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Handläggning 
Detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten och är i övrigt av stor betydelse. 
Genomförandet av detaljplanen medför också stora kostnader för kommunen.  

Merparten av planområdet omfattas av fördjupad översiktsplan för Ytterby (FÖP Ytterby), 
antagen av Kommunfullmäktige 2021-04-15. Planförslaget är delvis förenligt med FÖP Ytterby. 

Övriga delar av planområdet omfattas av Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun, antagen 
2012-01-19. Efter att undersökningen om detaljplanen kan antas innebära betydande 
miljöpåverkan har ändringar i planen gjorts. Planområdet har utökats och ett område som i 
översiktsplanen pekas ut som verksamhetsområde, planläggs i aktuell detaljplan som natur för att 
möjliggöra en dagvattendamm. Planförslaget överensstämmer därmed inte längre med 
översiktsplanen.  

Av ovanstående anledningar handläggs detaljplanen med ett utökat förfarande i enlighet med 5 
kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen och den består av flera olika skeden.  

Samråd  
Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland annat länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. Samrådets syfte är att samla in 
information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i 
detaljplanearbetet. När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som 
kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen. Synpunkterna från 
samrådet redovisas sedan i en samrådsredogörelse.  
 
Granskning 
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det 
färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning. Inför granskningen ska kommunen underrätta 
dem som berörs av förslaget, till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under 
samrådet om förslaget till detaljplan. Synpunkter från granskningen redovisas sedan i ett 
granskningsutlåtande. 
 
Antagande och laga kraft 
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare under 
tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. Därefter vinner planen laga kraft om den inte 
överklagas. 
 
Detaljplanen befinner sig just nu i samrådsskedet. 
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HUVUDDRAG 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett område med besöksanläggningar (även kallat 
arenaområdet) där flera anläggningar för olika sporter, idrotter och fritidsverksamheter m.m. kan 
inrymmas. Planen ska även möjliggöra för kompletterande verksamheter till den huvudsakliga 
användningen som tex. café, restaurang, handel, konferenslokaler och daglig verksamhet. Även 
hotell och vandrarhem (tillfällig vistelse/övernattning) som tillhör den huvudsakliga 
användningen medges med undantag för ett område närmast väg 168 då det inte är lämpligt ur ett 
riskperspektiv.   

Syftet är också att möjliggöra för användningen centrum förutom hotell och vandrarhem, 
parkering, park- och naturmark samt dagvattenanläggningar.  

Vision 
Arenaområdet vid Yttern ska vara en plats för idrott, lek, aktivitet och möten som skapar 
förutsättningar för en aktiv fritid oavsett ålder och funktionsvariation. 

Byggnaderna ska ha en öppen och inbjudande karaktär även när de inte används för stora 
evenemang. Idrottshallarna i kombination med centrumfunktioner som t.ex. restaurang, 
livsmedelsbutik, kontor och konferenslokaler ger ett flerfunktionellt område med liv och rörelse 
under stora dela av dygnet.  

Arenaområdet ska ha god tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik och ska fungera som 
en attraktiv mötesplats för kommunens invånare och övriga besökare.   

Utbyggnaden är en del av strategin Sammanlänkningsstråket i fördjupningen av översiktsplanen för 
Ytterby som vann laga kraft 2021. Strategin går ut på att länka samman Kungälv och Ytterby 
längs med Marstrandsvägen och på sikt möjliggöra att stråket får en mer stadsmässig karaktär 
med grönytor och tryggare gång- och cykelvägar. 

Lägesbestämning 
Området ligger ca 2,5 km från centrala 
Kungälv, i anslutning till industriområdet 
Rollsbo, Rollsbovägen, Truckgatan och 
Marstrandsvägen (väg 168). 

Röd markering i bilden nedan visar 
planområdets ungefärliga läge.  

Areal och markägoförhållanden 
Inom planområdet idag finns bland annat 
fotbollsplaner med mindre läktare, ett 
bostadshus, naturmark och gatumark.  

Planområdet är ca 19 hektar. Planområdet 
omfattar hela eller delar av följande 
fastigheter:  

• Rollsbo 1:32 (Bokab) 
• Rollsbo 3:23 (privatägd) 
• Kastellegården 1:22 (kommunen) 

Planområdets ungefärliga läge visas med röd 
markering 
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• Kastellegården 1:23 (kommunen) 
• Kastellegården 1:380 (Bokab) 
• Cylindern 2 (privatägd) 

 

 
Planområdets ungefärliga avgränsning i rött 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunala beslut  
Kommunstyrelsen fattade 2020-04-15 beslut om budgetdirektiv 2021-2022 där inriktningen för 
ett nytt idrottscentrum beskrivs. Planförslaget "Detaljplan för Kastellegården 1:22 med flera, 
besöksanläggning" (multiarena) som var på samråd under 2016 har omarbetats till följd av 
budgetdirektivet och fått det nya namnet "Detaljplan för Arenaområdet vid Yttern". 

Översiktsplanering  
Ekelöv/Karebylänken 
Väg 168 förbinder Marstrand med Kungälv och E6 via Ytterby. Vägen har begränsad 
framkomlighet, framför allt under semesterperioden och saknar en separerad gång- och cykelväg. 
Dessutom orsakar trafiken bullerstörningar, främst i Ytterby. En koppling mellan väg 574 vid 
Kareby och en ny trafikplats vid E6 är därför önskvärd från Trafikverkets, kommunens och 
Västra Götaladsregionens sida. Trafikverket utreder alternativa lösningar inför framtagandet av 
ny vägplan och arbetar med fem korridorförslag. Val av lokaliseringsalternativ beräknas vara klart 
i slutet av 2022 och väglänken beräknas vara utbyggd 2028. 
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Lokaliseringsalternativ för Ekelöv/Karebylänken, Planområdet för arenaområdet vid Yttern (denna 
detaljplan) utgör en del av det som benämns som ”Aktuellt planområde” i kartan 

Den 19 januari 2012 antog kommunfullmäktige den gällande översiktsplanen för Kungälvs 
kommun (ÖP 2010) som presenterar kommunens översiktliga markanvändning. 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-16 att översiktsplanen är aktuell i övergripande och 
strukturella drag. I denna finns dock inte några ställningstaganden om Ekelöv/Karebylänken utan 
kommunen deltar som diskussionspartner inom ramen för Trafikverkets arbete med vägplanen. 

Kommunens mål att verka för hållbara transporter tar sig tydligt uttryck i valet att prioritera 
Ytterby som utvecklingsort och basera utbyggnaden på tågstationsläget. I Fördjupad 
översiktsplan för Ytterby från 2021 konstateras att en utebliven väglänk vid Ekelöv/Kareby 
skulle få negativa konsekvenser för Ytterbys utveckling till attraktivt stationssamhälle. Ett fortsatt 
högt, och med tiden ökande, trafiktryck medför sämre boendemiljö genom ökat buller och 
utsläpp samt ger minskad framkomlighet och lägre trafiksäkerhet. Trafikverket och kommunen 
arbetar tillsammans för att öka framförallt trafiksäkerheten längs väg 168 genom Tjuvkil och ett 
naturligt steg att hantera den regionala attraktionskraft som Marstrand utgör är att prioritera ett 
utförande av Karebylänken.  

Detaljplaneområdets sammanhang efter 2028 
När Trafikverket färdigställt Ekelöv/Karebylänken år 2028 kan genomfartstrafiken på 
Marstrandsvägen förväntas minska. Det skulle kunna innebära möjligheter att omvandla 
Marstrandsvägen till en stadsgata kantad av bebyggelsekvarter. Genom att bjuda in gående och 
cyklister att ta mer plats och ge busshållplatser en central och tillgänglig placering förbättras 
förutsättningarna för att öka andelen hållbara resor. Arenaområdet ligger cirka 2 km från 
Kungälvs centrum och Ytterby och restiden med både cykel och kollektivtrafik är kort.  
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Framtidsskiss, alternativ utformning av Marstrandsvägen på lång sikt med en mer stadsmässig 
karaktär och bebyggelse sydväst om arenaområdet (skrafferat område). 

Fördjupad översiktsplan för Ytterby  
Merparten om området omfattas av 
fördjupningen av översiktsplanen för 
Ytterby (FÖP Ytterby), antagen av 
Kommunfullmäktige den 15 april 
2021. 

Marken inom planområdet pekas ut 
som idrott (orange) natur och 
rekreation (grön) och verksamheter 
(lila) i FÖP:en. Planförslaget är 
därmed delvis förenligt med FÖP 
Ytterby.  

Övriga delar av planområdet 
omfattas av Översiktsplan för 
Kungälvs kommun, antagen av 
Kommunfullmäktige 2012-01-19. De 
delar som omfattas av 
översiktsplanen klassas som 
verksamhetsområde (lila område vid 
korsningen 
Truckgatan/Rollsbovägen). 

Markanvändningskarta FÖP Ytterby avgränsad med 
svartstreckad linje. Från Truckgatan och norr ut gäller 
ÖP 2010 (lila) 
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Planförslaget överensstämmer inte med översiktsplanen då delar av området som omfattas av 
översiktsplanen i aktuell detaljplan planläggs som natur i syfte att inrymma en dagvattendamm.  

Planprogram  
Ett program togs fram för hela Rollsbo industriområde: Förslag till nya verksamhetsområden i 
Rollsbo, detaljplaneprogram för del av Rollsbo 1:32 m.fl. Programmet godkändes i 
Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-02 och reviderades utifrån utskottets synpunkter 2012-02-20. 
Syftet med programmet var att pröva om det går att skapa fler ytor för verksamheter inom 
Rollsbo och samtidigt bevara områdets gröna karaktär. Merparten av planområdet är i 
programmet utpekat som Utredningsområden för exploatering. En mindre del av planområde närmast 
Marstrandsvägen pekas också ut som Natur som bör sparas enligt landskapsanalys. Det fanns, när 
programmet togs fram, inga tankar på arenor då dess läge bestämdes först efter att programmet 
tagits fram. Bedömningen är att detaljplanens upprättande sker i huvudsak i linje med 
programmet. 

 

Gällande detaljplaner  
Planområdet omfattas av flera gällande detaljplaner.  

 

Planmosaik med plangränser 
för gällande detaljplaner inom 
och utanför planområdet (vita 
gränser) 
Planområdets ungefärliga 
avgränsning i rött. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljplan 166 
Områdets norra del, omfattas av 
gällande detaljplan Förslag till 
stadsplan för del av Ytterby 
stationssamhälle i Ytterby kommun av 
Göteborgs och Bohus län 
(aktnummer 166). Detaljplanen 
vann laga kraft 1972-03-01 och 
genomförandetiden har gått ut. 
Det område i den gällande 
detaljplanen som berörs av denna 
detaljplan är planlagt för 
industriändamål, gata, område 
för trafikändamål och område för 
butiker, samlingslokaler m.m.  
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Detaljplan 224 
En liten del av planområdets nordöstra del omfattas 
av Detaljplan för kvarteret Tråget m.fl. inom Rollsbo 
industriområde (aktnummer 224). Planen vann laga kraft 
1990-07-10 och genomförandetiden har gått ut. De 
områden i den gällande detaljplanen som berörs av 
denna detaljplan är planlagd för småindustri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljplan 269 
Den sydöstra delen av planområdet omfattas av gällande 
detaljplan Gamla Grinden, Kastellegården 1:95m.fl. fastigheter 
(aktnummer 269). Planen vann laga kraft 1999-07-15 och 
genomförandetiden har gått ut. De områden i den 
gällande detaljplanen som berörs av denna detaljplan är 
planlagd för natur, gcm-väg och transformatorstation. 
 

 

 

 

 

Detaljplan 174 
En liten del av planområdet i 
nordväst omfattas av Förslag till 
stadsplan för del av Ytterby, 
omfattande industriområde Rollsbo 3 
(aktnummer 174). Detaljplanen 
vann laga kraft 1975-03-27 och 
genomförandetiden har gått ut. 
Det område i den gällande 
detaljplanen som berörs av denna 
detaljplan är planlagt för område 
för gatutrafikändamål, 
högspänningsledning, park och 
gata.  
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Detaljplan 176 
En liten del av planområdet i 
norr omfattas av Förslag till 
ändring i och utvidgning av 
stadsplanen för del av Ytterby, 
omfattande industriområde Rollsbo 2 
(aktnummer 176). Detaljplanen 
vann laga kraft 1975-05-20 och 
genomförandetiden har gått ut. 
Det område i den gällande 
detaljplanen som berörs av 
denna detaljplan är planlagt för 
gata och park.  
 
Övrig mark inom planområdet 
är inte planlagd. 

FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN  
Enligt plan- och bygglagens 2 kap ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen vid 
prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning av 
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 cykelnät. 
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 för kommunalt VA. Planområdet ligger inte inom 
tillrinningsområde för grundvattenförekomst (enligt VISS). 

Levande sjöar och vattendrag handlar om att skydda livsmiljöerna i sjöar och vattendrag från bland 
annat förorening. Nordre älv som är planområdets recipient utgör Natura 2000-område. 
Dagvatten fördröjs och renas inom planområdet innan det når älven. 
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Giftfri miljö handlar om att minska farliga ämnen i miljön. Aktuellt kan vara bland annat förorenad 
mark, föroreningar i hav och vattendrag samt avfallshantering. 

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. Planområdet ligger vid väg 168. Det saknas dock 
bullerriktvärden vid fasad för de verksamheter som medges i detaljplanen. Merparten av nya 
torgytor och befintliga fotbollsplaner där människor kommer att vistas tillfälligt skyddas från 
buller av ny bebyggelse eller ligger också på ett sådant avstånd från vägen att buller inte bedöms 
utgöra ett hälsoproblem.   

Undersökning av betydande miljöpåverkan  
Kommunen har 2021-09-27 samrått med Länsstyrelsen om planen bedöms kunna innebära 
betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer, att planens genomförande inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap MB. Av länsstyrelsens yttrande från 2021-
09-27 framgår det att länsstyrelsen inte delar kommunens bedömning. Länsstyrelsen bedömer att 
betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går att uteslut och att detta 
behöver utredas vidare. Detta med hänvisning till ny praxis vad gäller artskyddsförordningen.  
 
Skyddade arter som groddjur och fåglar kan finnas inom planområdet och det finns en risk att 
dessa påverkas negativt av planförslaget. Negativ påverkan på dessa arter kan innebära att 
planförslaget innebär en betydande miljöpåverkan. För att utesluta skyddade arters revir påverkas 
bör den naturvärdesinventering som gjordes 2017 kompletteras med en ny fågelinventering samt 
ett förtydligande av hur dödande av groddjur kan undvikas. 
 
Kommunen instämmer i bedömningen att frågan i första hand måste utredas vidare. Då de 
naturliga förutsättningarna inom planområdet har förändrats sedan 2017 så kommer en ny 
inventering av groddjur och fåglar att göras våren 2022 för att kartlägga om det finns några 
skyddade arter inom planområdet. Först efter genomförd utredning kan en ny bedömning om 
planen antas medföra betydande miljöpåverkan göras.   

Ingen strategisk miljöbedömning har utförts inom ramen för denna detaljplan, och ingen 
miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.  
 
Skälen för bedömningen i frågan anges här i planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § PBL).  
Motiven till ställningstagandet sammanfattas nedan: 

• Detaljplanen innebär inte att marken tas i anspråk för något av ändamålen i PBL 4 kap. 
34§.  

• Inga riksintressen/ Natura 2000- områden bedöms påverkas negativt av den föreslagna 
användningen av marken.  

• Om skyddade arter påträffas inom detaljplaneområdet görs en bedömning om dispens 
från artskyddsförordningen kommer att sökas. Dispens söks om åtgärderna påverkar de 
fridlysta arterna eller om deras livsmiljö påverkas. Skyddsåtgärder eller kompensatoriska 
åtgärder kan bli aktuella.  

• Redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga, utifrån 
planområdets förutsättningar och föreliggande behov.  

• Detaljplanen innebär en utveckling av ett befintligt idrottsområde.  
• Arenaområdet ligger inom ett område där infrastrukturen delvis redan är utbyggd.  
• Goda förutsättningar finns för att kunna gå, cykla eller åka kollektivt till området.  
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Undersökningen om betydande miljöpåverkan har kommit fram till att det är viktigt att belysa 
följande frågor som kommer att studeras vidare inom ramen för detaljplanearbetet: 

• Arkeologi 
• Trafik 
• Parkering 
• Geoteknik  
• Risk för farligt gods och närhet till industriområdet Rollsbo 
• Risk för förorenad mark  
• Vatten, spillvatten- och dagvatten 
• Naturvärden 
• Fåglar (befintlig inventering ska kompletteras våren 2022) 
• Groddjur (befintlig inventering ska kompletteras våren 2022) 
• Avfallshantering (ska göras våren 2022) 

Avvägningar enligt Miljöbalken  
Detaljplanen bedöms inte beröras av: 

• riksintressen (3 och 4 kap). Nordre älv som är Natura 2000- område (4 kap.) ligger dock 
utanför planområdet men är planområdets recipient för dagvatten.   

• naturreservat (7 kap 4-8 §) 
• kulturreservat (7 kap 9 §) 
• djur- och växtskyddsområde (7 kap 12 §) 
• strandskydd (7 kap 13-18 §) 

 
Biotopskydd 
Detaljplanen bedöms heller beröras av biotopskydd (7 kap 11 §). Stenmurar och öppna diken kan 
omfattas av generellt biotopskydd och inom planområdet finns en stenmur och flera öppna 
diken. De bedöms dock inte ha formellt biotopskydd då de sedan en tid inte befinner sig i 
jordbruksområde utan omges bland annat av klippta gräsmattor som används som idrottsområde.  
 
Vattenskyddsområde 
Planområdet påverkas inte av vattenskyddsområde (7 kap. 21 §). Området omfattades tidigare 
skyddsområde avseende en grundvattentäkt för Ytterby (vattendom A 56/1953). Ansökan om 
upphävande av området som grundvattentäkt behandlades av Mark- och miljödomstolen i 
Vänersborg och beslut om upphävandet vann laga kraft 2016-02-26. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten (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. 

Dikena som genomkorsar planområdet tillhör Kyrkebäckens vattensystem. För Kyrkebäcken 
saknas miljökvalitetsnormer, men för Nordre älv som Kyrkebäcken mynnar ut i, finns 
miljökvalitetsnormer (MKN). Nordre älv har idag klassningen måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status enligt VISS. Miljökvalitetsnormer anger dock att recipienten Nordre 
älv ska uppnå god ekologisk status 2027.  Dagvattnet renas lokalt i anläggningar på allmän plats 
och diket i parken ger ytterligare reningseffekt. 
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Schablonmässiga beräkningar på kvartersmarken indikerar att de stora byggnaderna ger utslag 
på kadmiumhalter som överskrider riktvärdet. Kadmium förekommer som förorening i t.ex. 
galvaniserad plåt. Val av byggnadsmaterial har betydelse för hur stor föroreningsbelastningen 
blir i praktiken. Ur dagvattenperspektiv förespråkas att så icke förorenande material som 
möjligt väljs i byggskedet. Om byggnadsutformningen eller verksamheten på ett kvarter antas 
medföra särskild föroreningsbelastning hanteras det genom tillsyn enligt Miljöbalken eller 
kravställning i bygglovshanteringen. 
 
Enklare rening på kvartersmark kan utföras genom att takvattnet leds med utkastare över en 
gräsyta, stenrabatt eller raingarden innan det leds ner i dagvattensystemet. 
 
Sammanvägd reningseffekt för exploateringsområdet, se dagvattenutredningen, visar att 
riktvärdena för utgående dagvatten i stort uppfylls med god marginal. För att få en uppfattning 
om hur lätt de organiska kemikalierna bryts ner brukar man titta på kvoten mellan biologisk 
syreförbrukning (BOD) och kemisk syreförbrukning (COD). Undantaget är förhållandet mellan 
BOD/COD. Med nutida markanvändning är kvoten BOD/COD också för låg (0,1), efter 
exploatering minskar den till 0,05. Ser man till parametrarna var för sig anger StormTac inget 
riktvärde för dem, både COD och BOD ökar efter exploatering om inga reningsåtgärder 
vidtas. Dagvattenanläggningarna sänker halterna effektivt och BOD blir lägre än idag, medan 
COD blir något högre.  
 
Sammantaget bedöms inte exploateringen äventyra MKN för recipienten med rening i planerade 
dagvattenanläggningar, samt vid behov kompletterande rening utifrån utformning och 
verksamhet på respektive kvarter. 
 

Miljökvalitetsnormer för luft (5 kap MB) 
En utbyggnad enligt detaljplanen medför en ökning av biltrafik lokalt. Ombyggnation och 
utbyggnad av befintliga busshållplatser och gång- och cykelvägnät skapar dock förutsättningar för 
kollektivtrafikresande samt gång- och cykeltransporter. Om en utbyggnad av detaljplanen medför 
en ökning av biltrafik totalt sett, och därmed medför en ökning av koldioxidutsläpp, är svårt att 
förutse.  

Vattenverksamhet (11 kap MB)  
Inom planområdet finns ett markavvattningsföretag, Castellegården mfl. TF 1928. Kommunen 
planerar att ansöka om att markavvattningsföretaget ska upphävas i sin helhet.  

Markavvattningsföretaget tillkom då omkringliggande marker var en jordbruksbygd och det fanns 
ett behov av att torrlägga båtnadsområdet för ändamålsenlig brukning av marken. Idag ser 
området och behovet helt annorlunda ut. Delar av det tidigare diket är nu flyttat och kulverterat. 
Området är till vissa delar bebyggt och ingår i bostadsbebyggelse med villaområden. 

Planens genomförande medför åtgärder som påverkar de diken och kulvertar som ingår i 
markavvattningsföretaget.  

Kommunen ska samråda med Länsstyrelsen om åtgärderna kommer kräva tillstånd eller anmälan 
om vattenverksamhet.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR 

Natur 
Landskapsbild  
Förutsättningar 
Områdets centrala delar utgörs av 
ett öppet flackt område bestående 
av Ytterns IP:s klippta gräsytor 
och konstgräs som fortsätter 
norrut i ett outnyttjat fält norr om 
Truckgatan. Detta storskaliga 
landskapsrum avgränsas i alla 
riktningar av lövskogar. I 
huvudsak ligger dessa lövskogar 
på bergiga höjdområden men i 
sydöst avgränsas rummet av en 
björksumpskog och åt öster av en 
kalavverkad höjd.  

Landskapsbilden som sådan anses 
inte ha ett högt värde men i 
området finns platser och specifika 
objekt som ger upplevelsevärden (se karta för lägesbestämning).  

 

Landskapsrummets utbredning och upplevelsevärden 

1: Välväxta ekar längs med bergshöjden nordväst om 
fotbollsplanerna.  

2: En vidkronig ek söder om truckgatan. 

3: Solitär tall i skogspartiet längs med väg 168 

4: Bergsvägg med välväxta ekar på en annars 
kalhuggna höjden i öster. Träden ger intryck av att 
växa direkt på berget. 

1 2 3 

4 
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Planförslag 
I och med planförslaget 
kommer landskapsbilden att 
förändras. För att möjliggöra 
byggnation kommer de höjder 
som ligger inom 
detaljplaneområdet att planas ut 
och björksumpskogen tas ned. 
Det, tillsammans med 
nybyggnationen, kommer 
förändra landskapsrummet (se 
bild). Ytterligare en konsekvens 
är att platserna/objekten 3, 4 
och eventuellt 2, som bidrar till 
upplevelsevärden, kommer att 
försvinna till följd av förändrad 
markanvändning och ny 
höjdsättning. Samtidigt ger 
förslaget nya upplevelsevärden i 
form av parker, gröna torg och 
dammar och gör värdena mer tillgängliga än de som pekats ut på platsen idag.  

Förslaget medför att området kommer exponeras ut mot väg 168 och bli en del av 
trafikantupplevelsen. Hur det avses behandlas kan läsas i kvalitetsprogrammet som finns som 
bilaga till detaljplanen. Planen möjliggör för en mer stadsmässig karaktär på väg 168 vilket 
tillsammans med utbyggnaden av Arenaområdet stärker sambandet mellan Kungälv och Ytterby.  

Naturvärden  
Två naturvärdesinventeringar har utförts som berör det aktuella planområdet. Den första, 
Naturvärdesinventering av Kastellegården 1:22, Melica 2017-05-04 (nedan även benämnd som 
naturvärdesinventering 2017) gjordes för en del av nu aktuellt planområde. Av denna anledning 
gjordes ytterligare en naturvärdesinventering, Naturvärdesinventering av Arenaområdet vid Yttern, 
Jakobi 2021-11-01 (nedan även benämnd som naturvärdesinventering 2021) för de delar av 
planområdet som inte redan var undersökta.    

Fältinventering utfördes av Melica i oktober 2015 med ett extra fältbesök för inventering av 
groddjur i april 2016 samt ytterligare inventeringar av groddjur och hackspettar i april 2017. 
Fältinventering utfördes sedan av Jakobi i september 2021. 

De förhöjda naturvärden som påträffats har delats in i fyra klasser: 1 högsta naturvärde, 2 högt 
naturvärde, 3 påtagligt naturvärde och 4 visst naturvärde. 

Nedan sammanfattas det sammanlagda resultatet av utredningarna avseende värden som antingen 
ligger inom det aktuella planområdet eller strax utanför men ändå bedöms kunna påverkas av 
föreslagen exploatering. Områdena 1a, 2a o.s.v. återfinns i bilaga Naturvärdesinventering av 
Kastellegården 1:22, Melica 2017-05-04 medan områdena 1b, 2b o.s.v. återfinns i bilaga 
Naturvärdesinventering av Arenaområdet vid Yttern, Jakobi 2021-11-01. 

Landskapsrummet utredning efter planens 
genomförande. Nya topografiska förutsättningar, 
byggnation och ny grönstruktur ger nya rumsliga 
förutsättningar. 
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Förutsättningar 
Naturvärdesobjekt 1a 
utgörs av en bergsbrant åt 
söder med relativt stora 
ekar och en del död ved. I 
ekarnas bark växer 
mossarter som signalerar 
högt naturvärde. Området 
bedömdes ha 
naturvärdesklass 3 då 
välutvecklade bryn ofta är 
artrika med pollinerande 
insekter som många 
fåglar. Sedan 
inventeringen gjordes har 
förutsättningarna 
förändrats vad gäller 
förlust av areal av 
skogsbiotop, ökad 
solinstrålning för 
kvarvarande ekbryn, ökad 
avdunstning och 
vattenhållande förmåga 
för kvarvarande ekbryn, dvs både biotiska och abiotiska faktorer har förändrats med 
avverkningen. Det i sin tur påverkar sannolikt förutsättningarna för flera arter. 

 

Angränsande till planområdets västra gräns ligger naturvärdesobjekt 8b, med 
naturvärdesklassning 3, som utgörs av en avlång höjd beklädd med blandskog. Inom området har 
ett stort antal skyddsvärda träd konstaterats. Objektet har värden för insekter, fladdermöss och 
fåglar, är en del av grönstråk i tätbebyggelse och bedöms bidra med flera ekosystemtjänster. Detta 
område är känsligt för avverkning, röjning, gallring och städning då det medför att 
livsförutsättningarna för många djur och växter försämras. 

Naturvärdesobjekten (1-8) inom planområdet. Naturvärdesobjekt med klass 3 
visas med orange siffra i kartan och naturvärdesobjekt med klass 4 visas med 
gul siffra i kartan. Röd linje är ungefärlig planområdesgräns.  

 

Kullen före och efter avverkningen, naturvärdesobjekt 1 a markerat med streckad linje 
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Naturvärdesområde 7b ligger inom planområdet och utgörs av en brynzon med vide, slån, hägg, 
hassel, asp, björk och rönn. Området har naturvärdesklass 4, visst naturvärde. 

 

Det dikessystem som går genom 
planområdet, område 2a, utgör 
naturvärdesobjekt med klass 4, visst 
naturvärde. Värdet består främst i att delar 
av dikessystemet utgör bra grodlekslokaler. 
Rom påträffades inom tre avsnitt i 
dikesystemet i norr (se rödmarkerade 
områden i kartan nedan). Inom dessa 
avsnitt hittades då sammanlagt ett hundratal 
grodromsklumpar och även en hel del 
nykläckta grodyngel. Huvuddelen av 
rommen hittades i det östra avsnittet, 
nedanför bergsbranten i delområde 1. Lite 
längre nedströms i diket, mellan fotbollsplanen och vägen med parkeringar, påträffades ingen 
rom men däremot två döda grodor, varav en kunde artbestämmas till vanlig groda. Slutsatsen av 
inventeringen blev att det mesta av rommen sannolikt härrör från vanlig groda, som lekt ganska 
sent detta år, men att åkergroda inte kunde uteslutas. Då de naturliga förutsättningarna inom 
planområdet har förändrats sedan 2017 så kommer en ny inventering av groddjur att göras våren 
2022. Om den inventeringen visar att groddjur förekommer inom planområdet kommer dispens 
från artskyddsförordningen att göras för de åtgärder som påverkar grodornas livsmiljö.  
 
Naturvärdesobjekt 5b, med naturvärdesklass 4, utgörs av en blomrik vägkant på båda sidor av 
cykelbanan som löper längs Truckgatan. Arterna utgörs av trivial ängsflora såsom rödklöver, 
vitklöver, kråkvicker, höst-, grå- och flockfibbla. Blomrika vägkanter är viktiga för pollinerande 
insekter. 

Längs Marstrandsvägens sydvästra sida ligger naturvärdesobjekten 3a och 4a med 
naturvärdesklass 4, visst naturvärde. De utgörs av igenväxande lövsumpskog samt en öppnare 
mark med berg i dagen som utgör en höjd i västra delen av sumpskogen. Områdets värden består 
dels i mosaiken med hällar och gräsytor som skapar gynnsamma livsmiljöer för många arter, dels 
av sumpskogen som håller kvar näringsämnen samt utjämnar dagvattenflödet. Lövsumpskogen är 
ett habitat som kan hysa en mångfald av arter, däribland groddjur samt dödvedsberoende arter 
såsom mindre hackspett.  

Naturvärdesobjekt 
2b har klass 4 och är 
en blomrik vägkant 
av torrängskaraktär 
med klass 4. 
Blomrika miljöer är 
sällsynta och är 
viktiga för 
pollinerande 
insekter. Området har 
visst biotopvärde 
eftersom blomrika miljöer är fåtaliga. Arterna utgörs främst av torrängsflora. 

Röda markeringar är platser där grodor 
påträffades.  

Dike längs Ytternvägen   Dike intill delområde 1a 
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I planområdets östra hörn, på södra sidan om Marstrandsvägen återfinns naturvärdesobjekten 5a 
1b och 3b och med naturvärdesklass 4. Naturvärdesobjekt 5a, söder om cykelbanan utgörs av 
sälg- och björkskog med död ved vilken är intressant för en mängd arter, exempelvis mindre 
hackspett. Här finns även inslag av fågelbär, kaprifol, fläder och hallon. Naturvärdesobjekt 1b 
omfattar det fuktiga diket både söder och norr om cykelvägen och hyser gott om fackelblomster 
vilket lockar triviala fjärilar men även humlor. Naturvärdesobjekt 3b omfattas av restytan mellan 
cykelvägen och bilvägen och utgörs vidare av torrängsdike med enstaka tallar och trivial flora. 

Enligt tidigare uppgifter som kommunen fått från Sportfiskarna i samband med det tidigare 
projektet Detaljplan för multiarena 2017, saknar de befintliga öppna dikena inom planområdet värde 
som öringbiotop. Möjligtvis kan här finnas spigg. Öring finns i Kyrkebäcken nedströms och 
skulle kunna vandra upp till planområdet, men det låga vattenflödet samt bottenstrukturen gör 
diket olämpligt som lek- och uppväxthabitat. Sidorna av dikena är på vissa ställen helt igenväxta. 
Botten på diket är mestadels humusrik lera, ibland med inslag av sand, men saknar strukturer av 
ett naturligt vattendrag. 

Förändringar 
Kullen i planområdets nordöstra del kommer plansprängas och naturvärdesobjekt 1a, ekbrynet, 
tas därmed bort. Merparten av naturvärdesobjekt 2a, öppna diken kulverteras med undantag för 
den del av diket som finns sydost om fotbollsplanerna.  

Den blomrika vägkanten inom naturvärdesobjekt 2b kommer också att försvinna till följd av 
exploateringen.  

Naturvärdesobjekt 3a och 4a, sumpskogen och höjden med berg i dagen försvinner. 

Naturvärdesobjekt 5b, den artrika blomkanten längs med Truckgatan kommer troligtvis påverkas 
av anläggningsarbeten då området exploateras. I den nya gatusektionen behålls ett ca fem meter 
brett område mellan väg och cykelbana där en trädrad och ett dagvattendike planeras. 
Förutsättningar för artrikedom bedöms därmed försämras.                              

Naturvärdesobjekten (1-8) inom planområdet. Naturvärdesobjekt med klass 3 visas med 
orange siffra i kartan och naturvärdesobjekt med klass 4 visas med gul siffra i kartan. Röd linje 
är ungefärlig planområdesgräns.  
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Brynzonen vid naturvärdesobjekt 7b kan komma att påverkas negativt i vid anläggning av den 
nya dagvattendammen. En mindre del av naturvärdesobjekt 8b ingår i planområdet men bedöms 
inte påverkas negativt. Befintligt dagvattendike inom området behålls och ny dagvattendamm 
läggs nedanför bergsslänten. Naturvärdesobjekt 5a, Sälgskog med död ved kan komma att 
försvinna i samband med anläggning av ny dagvattendamm. Naturvärdesobjekt 1b diket kan 
komma att påverkas när befintlig gång- och cykelväg breddas.  

Invasiva arter 
Förutsättningar 
Invasiva arter kallas arter som sprider sig snabbt och har potential att orsaka allvarlig skada för 
ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa. De utgör ett stort hot mot biologisk mångfald 
och behöver bekämpas när de upptäcks. Inom planområdet finns de invasiva arterna 
Jättebalsamin och Kanadensisk gullris.  

Förändringar 
Jättebalsaminen växer i sydöstra delen av planområdet och är en snabbväxande ettårig växt som 
är omkring 1,5 till 2,5 meter hög. Spridningen kan förhindras genom att slå av eller rycka upp 
plantan innan blomning. Då frön kan ligga kvar i jorden, plantor kan skicka frön upp till fem 
meter bort, bör jordmassor från växtplatsen inte spridas. Detta behöver beaktas när gång- och 
cykelväg samt dagvattendamm anläggs. Finns Jättebalsaminen kvar vid dagvattendammen kan 
frön spridas i dagvattensystemet. 

Kanadensisk gullris är en högväxt flerårig ört. Den växer i anslutning till Rollsbomotet. Innan 
sprängning bör växterna, inklusive rötter, avlägsnas och oskadliggöras. 

Geotekniska och bergtekniska förhållanden  
Följande geotekniska utredningar har gjorts som berör det aktuella planområdet: 

Detaljplan Kastellegården 1:22 PM Geoteknik, Norconsult AB, 2015-10-12 (geotekniskt PM med 
bergteknisk utredning som bilaga). 
Arenaområdet Ytterby geoteknisk undersökning markteknisk undersökningsrapport, PE Teknik och 
arkitektur, 2021-11-30  
Arenaområdet Ytterby Geoteknisk undersökning projekterings-PM, PE Teknik och arkitektur, 2021-11-30 
(projekterings-PM avseende geoteknik och grundvatten). 
Bergteknisk undersökning, Afry 2021-11-22 
 
Förutsättningar 
Berg gränsar till planområdets västra och sydöstra gräns, men för övrigt är området flackt med en 
bergknalle i nordöstra delen längs Marstrandsvägen. Marknivåerna för området är relativt plant 
och varierar mellan ca +9,0 och +11,0. Höjdpunkterna finns inom bergspartier där nivåerna som 
mest uppgår till ca +40. 

Djupet till fast botten varierar mellan 0 och ca 30 m. Djupet till fast botten är störst i den centrala 
delen av området vid befintliga fotbollsplaner. Jordlagren under ca 0,3 m vegetationsjord utgörs, i 
ordningsföljd uppifrån, huvudsakligen av organisk jord (lokalt förekommande), torrskorpelera, 
lera och friktionsjord på berg. 

Den organiska jorden påträffas i lokala partier kring planområdets östra del. Ca 0,5 – 1 m mäktig 
torv har anträffats strax söder om bergsknallen och söder om Marstrandsvägen. Mellan 
bergsknallen och Marstrandsvägen har ca 1 m mäktig gyttja påträffats, ett ca 0,5 m mäktigt 
gyttjelager har även påvisats söder om Marstrandsvägen under torven.  
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Mellan bergsknallen och Rollsbovägen har ett lokalt parti med ca 2 – 3 m mäktigt lager med 
skalgrus hittats i samband med provtagningar.  

Den naturligt lagrade jorden består av lera med inslag av sand, gyttja och silt med mäktighet av ca 
0 – 25 m och med en torrskorpa på 0-1 m. Leran är mycket lös och innehåller växtdelar och 
skalrester. Kvicklera bedöms förekomma vid lerdjupen 10 – 15 m under markytan. 

Hydrogeologi 
Enligt utförda mätningar ligger grundvattennivån i befintlig markyta. 
 
Stabilitet och sättningar 
Stabiliteten inom planområdet bedöms som tillfredställande för framtida exploatering av 
planområdet. Stabilitetsberäkningar utfördes 2015. Ändrad utbredning av planområdet sedan dess 
bedöms erhålla tillfredsställande stabilitet då tillkommande mark är plan. Beräknade sättningar 
visar att jordprofilen inom planområdet är sättningsbenägen och all form av ökade 
markbelastningar, till exempel genom uppfyllnader, grundvattensänkning och byggnation medför 
tidsbundna sättningar. 
 
Erosion och ras 
Ingen pågående erosion bedöms föreligga inom planområdet. Generellt bedöms risken för ras 
inom området som låg.  
 

Planförslag 
Grundläggning 
Lätta, ej sättningskänsliga byggnader bedöms kunna grundläggas med platta på mark. Tyngre, mer 
sättningskänsliga byggnader bedöms kunna grundläggas med stödpålar på berg. Vid ringa 
jorddjup kring berg i dagen inom eller i anslutning till planområdet kan grundläggning med 
plintar/platta vara aktuellt. Jord innehållande organiskt material samt otjänlig fyllning ska 
bortschaktas innan grundläggning. 
 
Tillfartsvägar och parkeringsytor 
Trafiklaster samt lovpliktiga uppfyllnader anses inte påverka eller begränsa utformningen av 
detaljplanen och framtida exploatering. Det erfordras därmed inga åtgärder, restriktioner 
och/eller planbestämmelser med avseende på stabiliteten. 
 
Bergras och blocknedfall 
Planförslaget innebär att merparten av berget i planområdets nordöstra del samt den mindre 
bergsknallen i skogsremsan längs med Marstrandsvägen kommer att plansprängas. Generellt 
bedöms riken för ras inom området till låg. Om grundläggningsnivån läggs på en höjd som skapar 
nya bergskärningar föreligger risk för blockutfall i samband med detta.  Beroende på hur nära och 
vilken typ av arbeten som kommer utföras vid den planerade dagvattendammen i öst kan 
bergskärningen intill gång- och cykelbanan behöva ses över av bergsakkunnig. En bergsakkunnig 
ska även involveras för en bergtekniks bedömning gällande exempelvis stabilitetshöjande åtgärder 
och dimensionerande grundtryck om sprängningsarbeten, bergschaktning eller avtäckning av 
bergöveryta utförs.  
 
Omgivningspåverkan 
Grundvattensänkning får ej utföras utan att en utredning gällande omgivningspåverkan utförs 
samt ansökan om tillstånd för vattenverksamhet inlämnas. 
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Information som i huvudsak hanteras i projekterings- och byggskede återfinns under rubrik 
Genomförandefrågor/Markarbeten.  

Fornlämningar  
För att undersöka i vilken grad fornlämningar berörs av exploatering enligt en detaljplan görs 
utredningar i tre steg: 

1. Arkeologisk utredning, söker av ett område för att ta reda på om fast fornlämning berörs 

2. Arkeologisk förundersökning, klarlägger fornlämningens omfattning och karaktär 

3. Arkeologisk undersökning, fornlämningens dokumenteras och tas bort 

 

Två arkeologiska utredningar har utförts som berör det aktuella planområdet, den ena 2016 och 
den andra 2021. En arkeologisk förundersökning gjordes av Bohusläns museum vid 
månadsskiftet mars-april 2017. Utredningarna finns listade under rubriken Information.  

De båda arkeologiska utredningarna som gjorts innefattar kart- och arkivstudie, fältinventering 
samt rekognosering under markytan genom grävning på platser av intresse. Vid utredningen 2017 
utfördes även en hällristningsinventering.  

 

 

 

 

Förutsättningar 
Vid planområdets östra gräns har ett grav- och boplatsområdet påträffats. Vid arkeologisk 
förundersökning konstaterades att det rörde sig om en sammanhållen rituell miljö med flera 
tidsfaser. Dateringar från neolitikum (4000 till 1700 f.Kr) och/eller bronsålder (1700 f.Kr. – 500 
f.Kr) till romersk (Kr.f. – 375 e.Kr.) järnålder och vendeltid (550 - 793 e.Kr.) kunde påvisas. Fyra 
stensättningar, en domarring och fyra stenkonstruktioner, troligen gravar, dokumenterades och 
fynd i form av gropar, sotfläckar, stolphål, rännor, härdar och lager observerades. Fornlämningen 

förundersökning  
2017 

Karta med fornlämningar (röda områden) och gränser för arkeologiska 
utredningar från 2016 (blå) och 2021 (orange) samt fornlämning där 
arkeologisk förundersökning gjorts 2017. Planområdet är markerat 
med svartstreckad linje. 

Planområdet 

utredning 2021 
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bedöms av länsstyrelsen besitta ett högt antikvariskt värde och ha hög vetenskaplig 
kunskapspotential. 

En boplats påträffades i planområdets norra del, på höjden vid Truckgatan, vid den arkeologiska 
utredningen som utfördes under 2021. För denna boplats har kommunen ansökt om arkeologisk 
förundersökning likt den som gjorts för boplatsen i öster. 

Planförslag 
Fornlämningarnas placeringar i förhållande till det aktuella planförslagets utrymmesbehov gör det 
svårt att spara någon av boplatserna. Med hänsyn till fornlämningens art och betydelse bedömer 
Länsstyrelsen att ett eventuellt tillstånd om undersökning kommer att förenas med villkor om 
arkeologisk undersökning av fornlämningarna. Detta görs först efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

Bebyggelseområden  
Bebyggelse och arkitektur 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns en gård från slutet av 1930-talet som ligger i planområdets nordöstra del.  

Boningshuset vilar på en relativt hög sockel och har mansardtak i tegel som på långsidan mot 
Rollsbovägen bryts av en tvåvåningsdel som tillkommit efter huset uppfördes. Byggnaden är 
tilläggsisolerad och har gul och brun plåtfasad. Till huset hör ett garage/verkstad med papptak 
och träpanel.  

Boningshusets form och material är så pass förändrade att huset inte bedöms besitta särskilda 
kulturhistoriska eller arkitektoniska värden. 

Planförslag 
Planförslaget innefattar tre områden för besöksanläggningar (idrottsverksamhet), ett område för 
centrumändamål och två parkeringsområden.  

Till detaljplanen hör Kvalitetsprogram för Arenaområdet vid Yttern vars främsta syfte är att säkerställa 
sociala, arkitektoniska och miljömässiga kvaliteter i området. Detaljplanen reglerar de basala 
förutsättningarna och kvalitetsprogrammet används i efterföljande skede som underlag vid val av 
material och utformning. Exempelvis finns i avsnittet Platser att vistas på idéer om hur fasader kan 
användas till aktiviteter och grunder för fasadutformning diskuteras i avsnittet Exponering och 
annonsering. 
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Kartan visar ett förslag på byggnation i enlighet med detaljplanen. Planområdets ungefärliga 
avgränsning inringad med svart 

 

 

Kartan visar ett förslag på byggnation i enlighet med detaljplanen 
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C1 – centrum förutom hotell och vandrarhem 
Användningen innefattar en rad olika verksamheter. Det kan röra sig om butiker, restauranger, 
kontor, gym, biograf, bibliotek, teater, museum, bank, apotek, smådjursklinik, hantverk och 
annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, 
samlingslokaler samt utbildningslokaler utan behov av friyta (exempelvis vuxenutbildningar, 
trafikskolor eller yrkesinriktade utbildningar). Även lättare former av hälsovård, såsom 
vårdcentral, sjukgymnastik och dylikt, ingår. På grund av risker kopplat till farligt gods är 
övernattning såsom hotell och vandrarhem undantagen.  
 
Byggnadens höjd regleras av bestämmelsen h2 som tillåter en högsta nockhöjd av 26 meter. 
Nockhöjd avser yttertakets högsta punkt. Delar som sticker upp över taket som skorstenar och 
ventilationstrummor räknas normalt inte in. Vid en våningshöjd av 4 meter motsvarar 
nockhöjden omkring sex våningar. Om tekniska installationer kräver så stor plats att de utgör en 
större del av taket kan osäkerhet råda huruvida berörs av nockhöjdsbegränsningen. Två meter har 
därför lagts till som sömsmån för eventuella större tekniska installationer. Utgångspunkten att 
parkering löses inom egen fastighet kommer generera ett behov att ta en eller flera våningar i 
anspråk för parkering. Exempelvis skulle de två första våningarna kunna innehålla 
livsmedelsbutik och småaffärer, vån tre och fyra skulle kunna innehålla parkering och våning fem 
och sex kontor/konferens.  
 
Bestämmelsen b3 innebär att källare inte får finnas. Bakgrunden till det är att grundvattennivån 
ligger mycket nära ytan. Att undvika källare är också ett sätt att ytterligare säkra bebyggelsen vid 
ett skyfall.  

Bestämmelserna b1, b2 och b5 beskrivs i avsnittet Hälsa och säkerhet under rubrikerna Farligt gods 
samt Risker kopplade till verksamheter.  

Bestämmelsen n1 hanterar utformning av förgårdsmark och beskrivs i avsnitt Friytor/Torg. 

Bestämmelsen n3, reglerar dagvattenfördröjning på kvartersmark och beskrivs i avsnittet Teknisk 
försörjning/Dagvatten. 

R -Besöksanläggningar  
Nya anläggningar för diverse aktiviteter planeras i två stora kvarter. Användningen R innefattar 
verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och religiösa verksamheter, sport- 
och idrottsverksamheter samt övriga besöksverksamheter. Även komplement till verksamheten 
besöksanläggningar ingår i användningen. Det kan till exempel vara mindre butiker, restauranger, 
servicehus, verkstäder, garage, parkering och lekplats. 
 
Det centrala kvarteret för besöksanläggningar 
Inom den centralt placerade kvarteret mot Truckgatan är planen att hallar för bandy, issporter 
(hockey och konståkning bl.a.) ska byggas. Höjden har reglerats via bestämmelsen h1 som medger 
en högsta nockhöjd (yttertakets högsta punkt) på 20 meter vilket ungefär motsvarar 5-6 våningar. 
Installationer såsom ventilation och skorstenar räknas normalt inte in. 
 
Bestämmelsen b3 innebär att källare inte får finnas. Bakgrunden till det är att grundvattennivån 
ligger mycket nära ytan. Att undvika källare är också ett sätt att ytterligare säkra bebyggelsen vid 
ett skyfall. 
 
Bestämmelsen b1 och b2 hanterar placering av ventilation samt huvudentré och beskrivs i avsnittet 
Hälsa och säkerhet under rubrikerna Farligt gods samt Risker kopplade till verksamheter. 
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Bestämmelsen n1 hanterar utformning av förgårdsmark och beskrivs i avsnitt Friytor/Torg. 

Bestämmelsen n3, reglerar dagvattenfördröjning på kvartersmark och beskrivs i avsnittet Teknisk 
försörjning/Dagvatten. 

Det östra kvarteret för besöksanläggningar  
Planen är att det östra kvarteret (vilket ramas in av Marstrandsvägen, Rollsbovägen samt 
Truckgatan) ska inrymma idrottshallar och simhall. Området har i stort samma bestämmelser 
som den centralt placerade byggrätten. Högsta nockhöjd regleras till 20 meter med bestämmelsen 
h1. 

 
För marken närmast Marstrandsvägen är bestämmelser om användning samt källare annorlunda. 
Användningen R1 innefattar samma verksamheter som användningen R (se beskrivning ovan) 
med undantag för hotell och vandrarhem.  Begräsningen beskrivs i avsnittet Hälsa och säkerhet 
under rubriken Farligt gods. 

Bestämmelserna b1, b2 och b5 beskrivs i avsnittet Hälsa och säkerhet under rubrikerna Farligt gods 
samt Risker kopplade till verksamheter.  

Bestämmelsen n1 hanterar utformning av förgårdsmark och beskrivs i avsnitt Friytor/Torg. 

Bestämmelsen n3, reglerar dagvattenfördröjning på kvartersmark och beskrivs i avsnittet Teknisk 
försörjning/Dagvatten. 

För denna del av kvarteret gäller att källare ska utföras med vattentät konstruktion, b4. I resten av 
planområdet får källare inte anordnas beroende på den höga grundvattennivån och risken för 
översvämning vid skyfall men i denna del ska det vara möjligt att placera teknikrum för eventuell 
klorhantering i utrymme under mark.  

 
R2 -Idrottsplats 
Området omfattar befintliga fotbollsplaner och användningen idrottsplats omfattar alla slags 
idrottsverksamheter. Den östra delen av fotbollsområdet är en gräsyta som idag används för 
träningar. Området kommer att rustas upp och anpassas bättre efter fotbollsklubbens behov. 
 
Området har reglerats med så kallad korsmark (återfinns i plankartans teckenförklaring under 
rubriken Egenskapsbestämmelser för allmän plats) och endast komplementbyggnader och läktare får 
uppföras. Största byggnadsarea begränsas dock inom området med bestämmelsen e1- största 
byggnadsarea är 5 % av egenskapsområdets area.  

Genom området planeras ett dagvattendike genom bestämmelsen n2. Diket utformas flackt och 
leder vidare vattnet från ny dagvattendamm nordväst om fotbollsplanerna.  

P- Parkering 
Två parkeringsanläggningar planeras inom området. Användningen omfattar förutom parkering 
även de utrymmen som behövs för anläggningens skötsel och bruk och även verksamheter som 
är knutna till användningen. Det kan till exempel vara laddplatser, möjlighet att tvätta fordon eller 
liknande. 
 
Parkeringsplatsen vid Marstrandsvägen är reglerad med bestämmelsen h3 vilken tillåter högsta 
nockhöjd av 5,5 meter. Detta gör det möjligt att uppföra parkeringsdäck ovanför 
markparkeringen och platsen beräknas totalt kunna rymma omkring ca 145 platser.  
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Parkeringshuset vid Truckgatan regleras med en högsta nockhöjd med bestämmelsen h2 -högsta 
nockhöjd är 26 meter. Om hela byggrätten nyttjas för parkering beräknas parkeringshuset rymma 
upp till ca 520 personbilsparkeringar.  

Parkeringsanläggningarna innehåller bestämmelsen b3 vilken innebär att källare inte får finnas. 
Bakgrunden till det är att grundvattennivån ligger mycket nära ytan. Att undvika källare är också 
ett sätt att ytterligare säkra bebyggelsen vid ett skyfall. 

Bestämmelsen n3, reglerar dagvattenfördröjning på kvartersmark och beskrivs i avsnittet Teknisk 
försörjning/Dagvatten. 

E -Tekniska anläggningar 
Användningen omfattar flera olika typer av tekniska anläggningar, både privata och offentliga. 
Anläggningar för produktion, distribution, omvandling eller hantering av elektricitet, tele-, TV- 
och radiosignaler, digital datatrafik samt värme, kyla, vatten, avlopp och avfall eller om annan 
teknisk anläggning. Användningen är inte begränsad till befintlig teknik utan kan användas för ny 
teknik som överensstämmer med bestämmelsen i övrigt. Inom det aktuella planområdet finns 
fem mindre områden för tekniska anläggningar. Vid framtagandet av detaljplanen har områdena 
kommit till som ett resultat av önskemål om egen kvartersmark för pumpstation och 
transformatorstationer (el). Delar av användningsområdena regleras med prickmark vilket innebär 
att marken inte får förses med byggnad. På detta sätt styrs placeringen av själva 
transformatorstationen eller pumpstationen inom användningsområdet. Anledningen till 
styrningen av placeringen är att brandavstånd behövs till andra byggnader eller att fri sikt och 
utrymme behövs nära gång- och cykelvägar. Prickmark förekommer även inom användningen 
Parkering.  
 

Tillgänglighet   
Förutsättningar 
Stora delar av området är idag inte exploaterat och är således inte tillgängliggjort. De gång- och 
cykelvägar som löper genom planområdet har en godtagbar lutning och belagda med asfalt vilket 
ger en hög framkomlighet för rörelsehindrade. 

Planförslag 
Enligt Plan- och bygglagen ska bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till personer med nedsatt 
rörelseförmåga och/eller orienteringsförmåga.  

I planförslaget finns förutsättningar för att följa de rekommendationer kring tillgänglighet som 
finns i Boverkets rekommendationer och kraven i BBR (Boverkets byggregler). Till exempel 
medför förslaget att den kuperade terrängen kommer att planas ut och därför finns möjlighet att 
skapa tillgängliga utemiljöer och entréer till byggnader. De stora torgytorna i förslaget möjliggör 
att tillgänglighetsanpassade parkeringar kan anordnas inom 25 m från entréer. Tillgängligheten till 
och inom byggnaderna prövas vid bygglovgivningen. 

Friytor  
Förutsättningar 
Inom planområdet är huvuddelen av marken obebyggd. I västra delen finns ett flertal 
fotbollsplaner och en öppen gräsyta, i öster ligger en kalavverkad höjd med berg i dagen samt 
våtare mark med varierande vegetation.  

Den avlånga trädbeklädda höjden som angränsar till planområdets västra gräns utgör del av ett 
grönstråk.  
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Naturmarken och dess värden beskrivs under rubriken Natur/Naturvärden. 

Planförslag 
Natur 
I norra halvan av planområdet samt i östra delen finns sammanlagt fem områden planlagda som 
naturmark. Huvudsyftet med områdena är att fördröja dagvattenflöden som kommer från 
områden utanför planområdet och skall transporteras igenom det. Användningen NATUR 
signalerar att det är till största delen icke anlagd grönyta som får skötas enligt ortens sed, kan till 
exempel röra sig om viss avverkning eller röjning. I användningen ryms även mindre 
komplement till grönområdets användning såsom anlagda gångstigar, motionsslingor, gång- och 
cykelvägar eller utrymmen för omhändertagande av dagvatten. Även mindre byggnader ingår när 
dessa behövs för områdets skötsel eller bruk. Egenskapsbestämmelsen damm anger att 
dagvattendamm ska anläggas, utformningen är inte specificerad mer än så. 
Egenskapsbestämmelsen dike reglerar ett befintligt dagvattendike i planområdets västra del.  
Mer om dagvattenhanteringen finns att läsa i avsnittet Teknisk försörjning/Dagvatten samt i 
Kvalitetsprogram för Arenaområdet vid Yttern, avsnitt Grön- och blåstruktur. 

Park 
I planområdets södra del finns ett område med användningen PARK. Parkområden kräver som 
regel mer skötsel än naturmark och är helt eller till viss del anlagda. Komplement som behövs för 
platsens skötsel och bruk ingår. Det kan exempelvis röra sig om förvaringsmöjligheter kopplat till 
parkens service- och skötselbehov, gång- och cykelvägar, planteringar, mindre lekplatser, mindre 
ytor för idrott, scener, kiosker, toaletter med mera. Egenskapsbestämmelsen dike anger att 
befintligt dagvattendike ska breddas, utformningen är inte i detaljplanen specificerad mer än så. 
Mer om tänkt utformning av parken finns att läsa i avsnittet Teknisk försörjning/Dagvatten samt 
Kvalitetsprogram för Arenaområdet vid Yttern, bland annat under rubrikerna Aktivitet, Inkludering, Platser 
att vistas på samt Grön- och blåstruktur. 

Torg 
En central funktion som knyter ihop de olika byggnaderna och parken är en stor torgyta som 
sträcker sig ända till Marstrandsvägen. Användningen TORG medger att platsen används för 
torg med tillhörande verksamheter som till exempel torghandel, kollektivtrafik eller serveringar. 
Även komplement som behövs för torgets funktion ingår, som kiosker, hållplatsskydd, 
parkeringsplatser eller toaletter. Också normal fordonstrafik kan omfattas. Eftersom detta torg är 
tänkt främst som aktivitetsyta, oskyddade trafikanter är prioriterade och det ska vara lockande att 
vistas på, ska fordonstrafik minimeras. Det är inte meningen att personbilar ska köra igenom 
området förutom de som ska parkera på eventuella tillgänglighetsparkeringar vid entréer. Andra 
fordon som kommer behöva köra över torgytan är vissa typer av transporter och 
underhållsfordon, bussar samt sopbilar som inte angör från annat håll. 
 
Torgets gestaltning är inte preciserad på plankartan men det kommer eventuellt behöva inrymma 
tillgänglighetsparkeringar för idrottsbyggnaderna och cykelställ om dessa inte i sin helhet ryms 
inom kvartersmarken. På kvartersmark som ansluter till torget finns egenskapsbestämmelsen n1 
vilken anger att förgårdsmark ska utformas på samma sätt som det angränsande torget. 
Bestämmelsen garanterar att markhöjd och markbeläggning utförs sömlös vilket gör platsen 
tillgänglig och lätt att nyttja effektivt. 

Mer om torgets utformning finns att läsa i Kvalitetsprogram för Arenaområdet vid Yttern, bland annat 
under rubrikerna Aktivitet, Inkludering, Platser att vistas på samt Grön- och blåstruktur. I avsnittet 
Rörelse finns principsektion för torgets utformning. 
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Hälsa och säkerhet  
Förorenad mark  
En historisk inventering har utförts av Ensucon, 2021-12-22. Syftet med inventeringen är att 
kartlägga befintliga och tidigare verksamheter inom planområdet och närliggande fastigheter 
inom Rollsbo. Inventeringen är ett första steg i bedömningen av risken om föroreningar från 
industriområdet kan ha spridits till planområdet.  

Förutsättningar 
Planområdet är beläget på jungfrulig mark eller på mark som ianspråktagits för idrottsändamål 
och vars tidigare användning utgjorts av jordbruk. En fotbollsplan av de befintliga, är 
konstgräsplan. Rollsbo industriområde, direkt norr om planområdet, planlades på 1970-talet för 
att därefter exploateras med varierande slag av industriverksamheter. Omkring 500 meter nordost 
om planområdet återfinns en avslutad deponi på Åsebergets topp. En del av ytvattenavrinningen 
från Åseberget förmodas passera genom diken i planområdets södra del.  

Verksamheterna inom Rollsbo industriområde är inventerade enligt en metodik för inventering 
av förorenade områden (MIFO) men det är endast en mindre andel av dem som ännu 
riskklassats. Även om det avgränsade planområdets historik i sig inte talar för att marken inom 
planområdet är förorenad finns en risk att föroreningar spridit sig till området med hänsyn till 
topografi, vattenavrinning och de verksamheter som finns och tidigare funnits i närområdet. 

Planförslag 
Eftersom planområdet angränsar till Rollsbo industriområde behöver eventuell 
föroreningspåverkan därifrån undersökas närmare för att klargöra markens lämplighet för 
planförslaget. Den historiska inventeringen gjord av Ensucon 2021-12-22 tillsammans med en 
bedömning av spridningsrisker resulterade i en provtagningsplan för mark, yt- och grundvatten. 
Som nästa steg i utredningsarbetet kommer en övergripande miljöteknisk markundersökning att 
genomföras under våren 2022. Utredningen förväntas ge svar på om planområdet omfattas av 
föroreningsskada. 

Eventuell avhjälpandeåtgärd (sanering) av föroreningsskada kan villkoras i bygglov eller 
startbesked genom bestämmelse i plankarta om det skulle visa sig att marken inom planområdet 
är förorenad.  

Luft, ljus och lukt  
Förutsättningar 
Utifrån den historiska inventeringen som utförts av Ensucon 2021-12-22 bedömer kommunen 
att nu aktiva verksamheter inom undersökningsområdet i Rollsbo industriområde inte orsakar 
större direktutsläpp till luft. Flera av verksamheterna förväntas dock orsaka diffusa utsläpp av 
okända mängder lösningsmedel och eventuellt även stoft. Den närmsta större utsläppskällan till 
luft utgörs av Svensk reningsindustri AB, SRIAB, belägen på Kondensatorn 5, cirka en kilometer 
norr om planområdet. Det finns idag inga verksamheter som kontinuerligt sprider stark lukt eller 
starkt ljus. Förhärskande vindriktning är sydvästlig. Påverkan från Rollsbo industriområde 
förväntas utgöras av främst tung trafik som passerar planområdet. 
 
Planförslag 
Graden av hälsorisk ska bedömas i förhållande till förekommande riskfaktorer och graden av 
mänsklig exponering från förekommande hälsopåverkande faktorer. Den föreslagna detaljplanen 
kommer möjliggöra bl.a. idrott och centrumverksamheter vilket ger förutsättningar för stora 
folksamlingar under viss tid på dygnet. Inom delar av planområdet kan också tillfällig 
övernattning anordnas. Befintliga verksamheter inom Rollsbo industriområde bedöms idag inte 
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orsaka sådana utsläpp som kommer påverka de som vistas inom planområdet negativt. Gällande 
detaljplaner för Rollsbo industriområde medger dock att framtida verksamheter etablerar sig vilka 
kan innebära ökade hälsorisker eller risk för störning. Hälsorisker i samband med brand eller 
olycka beskrivs i stycket Farligt gods. 

Radon 
Radonundersökning redovisas i Markteknisk undersökningsrapport, PE Teknik och arkitektur, 2021-
11-30 och utfördes av AFRY under november 2021. Mätning av radonhalt i porluft har utförts 
med mätinstrument Marcus 10 i 7 punkter. 

Förutsättningar 
Mätning av radonhalt i jordluften har utförts på ca 0,7 m djup under markytan i bedömd naturlig 
friktionsjord. Uppmätta radonhalter inom planområdet klassificeras som lågradonmark med 
mätvärden <10 kBq/m3. 

Planförslag 
För lågradonmark behöver inga åtgärder normalt göras. Byggnader inom lågriskområde kan 
normalt utföras utan särskilda skyddsåtgärder utan att högsta tillåtna radonhalt kommer att 
överskridas i byggnaden. Generellt rekommenderas dock att byggnader, där människor kommer 
att uppehålla sig under längre perioder, dimensioneras för normalradonmark. Detta innebär att 
bottenplattan utformas så att inga uppenbara otätheter uppstår och rörgenomföringar och fogar 
tätas. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga 
skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. 

Farligt gods 
En riskutredning avseende farligt gods samt risker kopplade till verksamheter har utförts som 
berör det aktuella planområdet, Riskutredning för detaljplan Arenaområdet, AFRY, 2022-02-11.  

Utredningen har utrett två möjliga placeringar för idrottshall och livsmedelsbutik, det aktuella 
planförslaget är utformat efter alternativet där livsmedelsbutiken (centrumverksamheterna) 
placerats vid Marstrandsvägen och ny infart till arenaområdet.  

Nedan beskrivs farligt godstransporter till Rollsbo industriområde samt för väg 168.  

Förutsättningar 
Farligt godstransporter till Rollsbo industriområdet förväntas inte passera planområdet via 
Truckgatan utan till största del använda sig av annan infart till industriområdet. De inkluderas 
kvalitativt i analysen. För väg 168 har en kvantitativ analys utförts. 

Väg 168 är inte utpekad som primär eller sekundär farligt godsled vilket innebär att endast 
transporter med lokala målpunkter bedöms förekomma. En inventering av området längs väg 168 
ut mot Marstrand har gjorts där det framgick att inga större transportkrävande industrier 
återfinns i området västerut längs vägen. Endast bensinstationer och mindre verksamheter och 
verkstäder bedöms kunna erfordra transporter av farligt gods.  

Brandfarlig vätska är den vanligaste typen av transporter av farligt gods förbi området, och är den 
typ av olycka som kan få konsekvenser som sträcker sig in på planområdet. Individ- och 
samhällsrisk har beräknats kvalitativt för olycksscenario med utsläpp av brandfarlig vätska och 
pölbrand.  

Den beräknade individrisknivån är acceptabel på avstånd längre än 25 meter från väg 168. Den 
beräknade samhällsrisknivån är acceptabel. Inom 50 meter, respektive 25 meter, föreslås 
riskreducerande åtgärder (se rubrik Planförslag nedan). Beräkningarna baseras på nuvarande 
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skyltad hastighet 70 km/h på väg 168. Om den skyltade hastigheten sänks i framtiden kommer 
det bidra till att sänka risknivåerna i området. 

Transporter med farligt gods till Rollsbo industriområde på Truckgatan och Rollsbovägen har 
bedömts kvalitativt. Transporter förväntas endast förekomma sällan och i små mängder och 
risknivån bedöms därför som acceptabel. 

Planförslag 
Användningarna för centrumändamål och besöksanläggning har begränsats så att lokaler för 
övernattning, såsom hotell och vandrarhem, ligger minst 50 meter från väg 168. På detta avstånd 
erhålls inte några konsekvenser vid utsläpp och antändning av brandfarlig vätska på väg 168. 

På torgytan som ligger inom 25 m från väg 168 har utformningsbestämmelser som uppmuntrar 
till mer långvarig vistelse, såsom lek och dylikt, undvikits. 

Inom 25 meter från väg 168 finns egenskapsbestämmelse b5om lägsta brandtekniska klass för 
fasader respektive glas.  

 

Byggnaderna vid 
Marstrandsvägen som 
rymmer besöksanläggningar 
och centrumverksamheter 
ska ha minst en entré som 
vetter bort från 
Marstrandsvägen. Detta 
regleras genom 
utformningsbestämmelse, 
b2, att huvudentré ska 
förläggas mot torgets 
mittpunkt (se 
illustrationskartan med 
torgets mittpukt med röd 
ring och huvudentréer med 
svarta pilar). 

 

Information som i huvudsak 
hanteras i projekterings- och 
byggskede återfinns under 
rubrik Genomförandefrågor/Hantering av farliga ämnen. 

Risker kopplade till verksamheter 
En riskutredning avseende risker kopplade till verksamheter samt farligt gods har utförts som 
berör det aktuella planområdet, Riskutredning för detaljplan Arenaområdet, AFRY, 2022-02-11. 

Kvalitativ bedömning av risker från industriområdet samt sim- och ishallar har gjorts. 

Förutsättningar 
Rollsbo industriområde 
Inga storskaliga industrier finns inom Rollsbo industriområde. Den verksamhet som bedöms 
medföra störst brandbelastning är Michelins däcklager som ligger på en kilometers avstånd. Med 

Illustrationskarta, torgets mittpunkt markerad med röd ring och 
huvudentréer med svarta pilar. 
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avseende på det stora avståndet kan personer inte förväntas omkomma inom planområdet vid en 
brand i lagret. Även Icas lager, ca 350 meter från planområdet, har stor brandbelastning och kan 
medföra stor rökutveckling. Bränder kan även inträffa i området med fordons- och 
lackeringsfirmor där mindre mängder brandfarlig vätska kan förväntas förekomma. Dessa ligger 
på ca 150 meters avstånd från närmsta detaljplanegräns. Till återvinningsanläggning med 
tillhörande upplag av brännbart material är det som närmst ca 80 meter från detaljplanegräns. Vid 
detta avstånd möjliggörs hotell och vandrarhem i detaljplanen vilket utgör känsliga verksamheter. 
Kommunen planerar för att återvinningsverksamheten i Ytterby på sikt flyttas till Munkegärde 
återvinningscentral. 
 
Ishallar inom planområdet 
Ammoniak kan användas som köldmedium i ishallar och på grund av dess farlighet vid låga 
koncentrationer måste det därmed hanteras med respekt. Det finns regelverk och riktlinjer för 
hur ämnet ska hanteras men det går inte att i planbestämmelser reglera denna hantering. I nyare 
ishallar med modernare kylaggregat hanteras mindre mänger ammoniak och ibland även vid lägre 
tryck. Detta innebär teoretiskt relativt mindre konsekvenser vid ett utsläpp än om en större 
mängd hade hanterats. Givet att mängderna är små och att det finns framtagna riktlinjer och 
standarder för att bygga kylsystem för ishallar, bedöms sannolikheten för eventuella allvarliga 
utsläpp vara låg. En faktor som bör beaktas i sammanhanget är att det i en ishall kan befinna sig 
många personer som inte är helt införstådda med hur byggnaden ska utrymmas. Transporter av 
gasol eller ammoniak till eventuell ishall bedöms inte öka risknivåerna inom området mer än i 
mycket liten omfattning, och sannolikheten för en olycka som skulle kunna påverka området 
bedöms som mycket låg. 
 
Simhall inom planområdet 
Vid rening av vatten används klor som skapas under kontrollerade former genom blandning av 
kemikalier, vanligtvis saltsyra och natriumhypoklorit. Kloret är inte skadligt när det är löst i 
vatten. Om blandningen däremot sker okontrollerat finns risk att klorgas bildas. Klorgas är att 
betrakta som mycket skadligt och potentiellt dödligt för människor. Det har inte skett några 
större olyckor i Sverige där utsläpp av klorgas resulterat i stora konsekvenser. Sannolikheten för 
ett större utsläpp med längre konsekvensavstånd (100-tals meter) bedöms vara låg. I de fall som 
studerats har påverkan endast varit inom byggnaden och inte vid intilliggande bebyggelse. 
Hantering och förvaring av brandfarliga och giftiga ämnen lyder under olika typer av lagstiftning 
och föreskrifter vilket innebär en riskreducering i sig. Var förvaring och påfyllning av dessa 
ämnen placeras samt att personer i verksamheten har god kunskap om hur eventuella giftiga 
ämnen ska hanteras kan också hjälpa till att minimera riskerna. 

Det är viktigt att ta hänsyn till att många personer kan befinna sig i en simhall, vilka inte är 
införstådda i hur byggnaden ska utrymmas. Dessutom kan många barn befinna sig inom 
byggnaden och den klädsel man har när man badar, till exempel att man är barfota, kan göra en 
snabb och effektiv utrymning svår. 

Planförslag 
Riskerna kopplade till Rollsbo industriområde har bedömts som relativt låg. Detsamma gäller 
risker, både för boende i omgivande områden samt besökare inom idrottsområdet, kopplade till 
hantering och användning av köldmedium i ishallar samt klor i simhall.  

Med hänsyn till att verksamheterna inom planområdet kan hysa ett stort antal besökare, där inte 
alla förväntas ha kunskap om hur en utrymning av byggnaderna går till, flera kan vara barn och 
ha klädsel som försvårar en effektiv och säker utrymning (gäller framförallt besökare till 
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simhallen). Detta gör det rimligt att vidta ett antal kostnadseffektiva riskreducerande åtgärder 
inom detaljplanen. 

Bestämmelse, b1, om att luftintag för all bebyggelse förläggs på tak har införts. Bakgrunden till 
detta är att både ammoniak och klor är tunga gaser som sprids längs marken. Åtgärden bedöms 
ha riskreduktion avseende på närhet till Rollsbo industriområde, simhall, ishallar och olyckor på 
väg 168. Särskilt effektiv bedöms åtgärden vara för idrottshallarna och eventuell 
övernattningsverksamhet (hotell och vandrarhem) som kan utgöra kompletterande verksamhet 
för besöksverksamheterna.  

Byggnader som rymmer besöksanläggningar och centrumverksamheter ska ha minst en entré som 
vetter bort från Rollsbo industriområde. Detta medger utrymning bort från potentiell 
rökutveckling vid brand i industriområdet och har reglerats med utformningsbestämmelse b2 att 
huvudentré ska förläggas mot torgets mittpunkt (se illustrationskartan i avsnittet Farligt gods/ 
Planförslag). 

 

Elektromagnetisk strålning  
Förutsättningar 
De befintliga luftburna elledningarna i planområdet ger upphov till elektromagnetiska fält.  

Planförslag 
Luftledningarna ska grävas ner i marken och förläggningen av kablarna anpassas efter 
exploatering och omgivning. Ledningsnätet och nya transformatorstationer behöver också byggas 
ut för att försörja det nya arenaområdet med el.  

För exponering av magnetfält från elektriska installationer som kablar och transformatorer, 
förhåller sig Kungälvs kommun till riktvärdet 0,2 mikrotesla.  

Transformatorstationer ska som utgångspunkt placeras minst 5 m från byggnader av 
brandsäkerhetsmässiga skäl. 

Buller  
Förutsättningar  
Planområdet ligger vid Marstrandsvägen och Rollsbo industriområde vilka utgör potentiella 
bullerkällor i området.   
 
Trafikbuller  
Inga bostäder planeras inom planområdet men hotell och vandrarhem (övernattning som tillhör 
besöksanläggningarna) medges inom byggrätterna närmast Truckgatan och Rollsbovägen. För 
hotell och vandrarhem saknas det dock riktvärden för trafikbuller vid fasad.  
 
Kommunen har 2020 tagit fram en översiktlig bullerkartering över centrala Kungälv och Ytterby.  
Nedan visas dygnsekvivalent ljudnivå vilket är det beräknade medelvärdet för ljudnivån under ett 
normalt årsmedeldygn. Naturvårdsverket har tagit fram rapporten Riktvärden för buller på skolgård 
från väg- och spårtrafik 2017 och där anges att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på befintliga 
skolgårdar är 55 dBA på de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet.  
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Översikt trafikbuller, dygnsekvivalent ljudnivå.  
Planområdets ungefärliga avgränsning med svartstreckad linje.  
 
Planförslag 
Befintliga fotbollsplaner inom arenaområdet kan inte likställas med en skol- och förskolegård då 
besökare på en fotbollsplan vistas på planen under en begränsad tid i veckan till skillnad från den 
tid som barn nyttjar en skol- och förskolegård. Planerna nyttjas heller inte hela året då nyttjandet 
begränsas av fotbollssäsongen.  
 
Planerna ligger dessutom på ett långt avstånd från Marstrandsvägen (ca 144 m). Det saknas 
riktvärden för trafikbuller vid fasad för övriga användningar som medges inom planområdet. Den 
framtida centrumbyggnaden och simhallen verkar avskärmande mot trafikbuller vilket bidrar till 
en attraktiv miljö på torgytan som utgör den främsta allmänna vistelseplatsen i området. Den nya 
parken kommer ligga på ett bra avstånd från Marstrandsvägen.  
 

 

Trafikbuller, dygnsekvivalent ljudnivå och avstånd till bostäder och Marstrandsvägen.  
Planområdets ungefärliga avgränsning med svartstreckad linje.  
 



9 Förslag till beslut - Samråd Detaljplan för besöksanläggningar m.m. Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" - KS2021/1047-44 Samråd Detaljplan för Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" : Planbeskrivning

  Planbeskrivning - Samrådshandling Klicka här för att ange datum. 

   

35 

 
Bilden visar ett förslag på hur planområdet kan byggas ut. Vy från öster.  
 
Bostäderna sydväst om planområdet bedöms inte påverkas av eventuellt trafikbuller som alstras 
av motorfordon inom arenaområdet då trafikalstringen och hastigheten inom området är 
förhållandevis låg. Dessutom ligger en park närmaste bostäderna vilket är en ”mjuk” yta där 
ljudet inte studsar på samma sätt som en på en hårdgjord yta. 

Industribuller från Rollsbo industriområde och buller från lastning och lossning inom planområdet 
Inom delar av planområdet möjliggörs hotell och vandrarhem (övernattning som tillhör 
besöksanläggningarna). Riktvärden för industribuller för hotell och vandrarhem vid fasad saknas 
dock.  
 
Fotbollsplanerna bedöms ligga på ett tillräckligt avstånd från industrierna i Rollsbo för att buller 
inte ska utgöra ett problem och dessutom fungerar ny bandyhall och parkeringshus som ett 
eventuellt bullerskydd i den norra delen av planområdet. Fotbollsplanerna kan heller inte likställas 
med en skolgård. Bandyhallen och ishallen fungerar även som bullerskydd för allmänna platser 
som torget och parken. 
 
Befintliga fotbollsplaner eller bostäder sydväst om planområdet bedöms inte heller påverkas av 
buller från lastning och lossning inom arenaområdet då detta vanligen förekommer under tider då 
ingen aktivitet sker på fotbollsplanerna.  

Kvarteret för centrumändamål (möjliggör bland annat livsmedelsbutik) kan potentiellt komma att 
innehålla verksamheter som genererar många varutransporter. Avståndet till bostäderna är dock 
väldigt långt (ca 280 m). 
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Planområdets ungefärliga avgränsning inringat med rött. Läktare mellan A-planen och 
konstgräsplanen med blå markering.  

Buller och ljussken från fotbollsplaner och buller från idrottsverksamheterna  
Fotbollsanläggningen inom planområdet är en mindre anläggning med relativt få läktarplatser. 
Befintliga bostäder sydväst om planområdet ligger på ca 80 m, respektive 140 m från planerna 
och befintliga byggnader, den kuperade terrängen med högre träd fungerar som ett skydd mellan 
bostäderna och planerna. Utifrån ovanstående bedöms inte befintliga bostäder påverkas av buller 
eller ljussken från fotbollsplanerna. 
 
Övriga sporter och idrotter som möjliggörs inom arenaområdet utförs inomhus i byggnaderna 
och därmed bullrar inte idrottsutövandet i sig.   

Gator och trafik  
Följande trafikutredningar har gjorts som berör det aktuella planområdet: 

Trafikutredning -underlag till detaljplan för Arenaområdet vid Yttern, Sigma Civil, 2021-11-29 
Pm kompletterande trafikutredning Arenaområdet vid Yttern, Sigma Civil, 2021-11-28  
Parkeringsutredning: Arenaområdet vid Yttern, Kungälvs kommun 2022-02-21 

Motorfordonstrafik 
En trafikutredning och en komplettering v trafikutredningen har tagits fram (Sigma Civil 2021-
11-29). Syftet med trafikutredningarna är att kunna hantera den ökade trafikmängden som 
planområdet kommer att alstra men även kommande ökningar från utbyggnadsplaner inom 
Rollsbo och Ytterby samt generella trafikökningar från samhället i stort. Prognosåret 2040 har 
använts i beräkningarna och i alla scenarion är förutsättningen att den så kallade Karebylänken 
norr om Kungälv har färdigställts (se Tidigare ställningstaganden/ Översiktsplan).  

En parkeringsutredning Parkeringsutredning; Arenaområdet vid Yttern, Kungälvs kommun, 2022-02-
21 har också gjorts.  
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Förutsättningar 
Inom planområdet finns 
idag en lokalgata 
(Ytternvägen) som leder 
fram till parkering vid 
befintliga fotbollsplaner. 
Gatorna Rollsbovägen och 
Truckgatan är 
uppsamlings- och 
infartsvägar till Rollsbo 
industriområde med en 
stor andel tung trafik till 
verksamheterna i Rollsbo. 

Förbi planområdet i söder 
går Marstrandsvägen 
(länsväg 168). Den är en 
viktig länk i det 
övergripande vägnätet i 
Kungälvs kommun och har 
idag en trafikmängd på ca 20 
500 fordon/dygn uppräknad 
årsdygnstrafik (ÅDT) förbi arenaområdet. Korsningen mellan Marstrandsvägen och 
Rollsbovägen är signalreglerad, och här uppstår köbildning under rusningstid, främst på 
Rollsbovägen som har ett körfält i anslutning mot Marstrandsvägen. 

Kommunen är väghållare för Ytternvägen, Rollsbovägen och Truckgatan. Trafikverket är 
väghållare för Marstrandsvägen. Väghållaren ansvarar för byggande av väg samt drift och 
underhåll. 

I sydöstra delen av planområdet ansluter Enekullsvägen till Rollsbokrysset.  

Parkering och leveranser 
Inom planområdet finns ca 155 parkeringsplatser för bil vid befintlig fotbollsanläggning och längs 
Ytternvägen. Leveranser till fotbollen sker in på området via parkeringsplatsen. Till och från 
planområdet tar man sig via Ytternvägen norrifrån.  

P 

Befintliga vägar, parkering och uppräknad trafik år 2021 (röda trafiksiffror 
redovisas som dygnstrafik och blå siffror som årsmedeldygnstrafik. 
Planområdets ungefärliga avgränsning visas med röd linje.  

 

 

 

P 
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Planförslag 
Enligt trafikalstringsverktyget som 
använts i trafikutredningen kommer 
drygt hälften av besökarna att åka bil 
till och från de nya 
idrottsanläggningarna inom 
planområdet, ca 1/3 kommer att gå 
och cykla och 8% kommer att resa 
kollektivt. Den framtida 
trafikmängden på Marstrandsvägen 
har i den kompletterade 
trafikutredningen beräknats till cirka 
20-26 000 fordon (ÅDT) år 2040.  

I trafikutredningarna har analyser 
gjorts på trafikfördelning och 
belastningsgrad i två befintliga samt 
fyra nya korsningspunkter; 

1 Rollsbokrysset (Marstrandsvägen/Rollsbovägen) 
2 Rollsbovägen/Truckgatan 
3 Truckgatan/Infart garage  
4 Truckgatan/Infart öst 
5 Truckgatan/Infart väst 
6 Marstrandsvägen/ny infart till arenaområdet sydväst om Rollsbokrysset 

 
Utifrån den kompletterade trafikutredningen så bedömer kommunen att acceptabel kapacitet 
uppnås i samtliga korsningar om föreslagna åtgärder genomförs.  

Kungälvs kommun bedömer att maxtimmen för den från planområdet alstrade trafiken infaller 
efter klockan 17:00 och belastar såleleds inte trafiksystemet under den generella maxtimmen för 
Marstrandsvägen och korsningen Rollsbokrysset som beräknas infalla omkring 16:00-17:00. I 
trafikutredningarna tog man även höjd för ett större hotell i analysen. Det finns dock inga planer 
på att genomföra ett hotell i dagsläget inom arenaområdet även om detaljplanen medger denna 
användning.  

Arenaområdet och Karebylänken beräknas vara utbyggda år 2028. Eftersom det är svårt att 
förutse hur resmönstrets kommer att se ut år 2040 vill kommunen undvika att överdimensionera 
trafiksystemet i onödan.  

Planbestämmelser 
Marstrandsvägen har fått användningen huvudgata (betecknas på plankartan som GATA1) då den 
används för att ta sig mellan olika områden i staden. Enligt Boverkets riktlinjer innefattar 
användningen både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. I användningen ingår komplement 
som behövs för vägens funktion som trafikanordningar, gatuparkeringar, trottoarer, cykelvägar, 
gång- eller cykeltunnlar, laddstolpar, planteringar, gräsytor, snöupplag, hållplatsskydd, kiosker 
med mera. Området för Marstrandsvägen,  har utformats för att rymma alla förändringsförslag 
som beskrivits, i övgrigt har utformningen inte preciserats. 
 
Rollsbovägen, Truckgatan och gatumark inom arenaområdet betecknas som GATA2  -lokalgata. 
Det innefattar i stort sett samma riktlinjer som för huvudgata. För Rollsbovägen och Truckgatan 
har utformningen inte specificerats men intentionen är att befintligt gång- och cykelstråk på den 

Förväntad årsdygnstrafik, tagen från Sigma Civil:s PM 
kompletterande trafikutredning för scenario 1 ”Mini” 
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södra sidan av Truckgatan ska kompletteras där det idag saknas. Längs Truckgatan ska gång- och 
cykelstråket på den västra sidan dras om. 

Även Enekullsvägen betecknas som lokalgata. Den har även bestämmelser om att 
huvudmannaskapet är enskilt, betecknas a1 på plankartan.  

Mer om gatornas utformning finns 
att läsa under rubriken Gång- cykel- 
och mopedtrafik samt i 
Kvalitetsprogram för Arenaområdet vid 
Yttern, bland annat i avsnittet Rörelse 
där principsektion för några av 
gatorna finns. 

Rollsbokrysset och Marstrandsvägen 
Korsningen mellan 
Marstrandsvägen och Rollsbovägen 
(kallad Rollsbokrysset) är den mest 
belastade platsen och utgör en 
viktig korsning för planområdet 
och kringliggande vägnät. Två 
alternativa utformningar finns som 
kan hantera kommande trafik med 
godtagbar belastningsgrad och 
minimera kölängder under 
högtrafiktimman (kl. 16-17).  
 

Det ena alternativet är att bygga 
om korsningen till en cirkulationsplats. Positiva aspekter med en sådan är att ett jämnt trafikflöde 
med kortare kölängder uppnås samt minskade luftföroreningar och buller i närmiljön. Fler elbilar 
i framtiden skulle dock kunna innebära att buller och luftutsläpp minskar.  

En cirkulationsplats skulle dock kunna utgöra en port in till arenaområdet och tydliggöra en 
förändrad trafikmiljö på Marstrandsvägen. Negativa aspekter är dock att den är 
utrymmeskrävande och innebär en flytt av övergångsställe med försämrad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för korsande gång- och cykeltrafik i direkt anslutning till cirkulationen. En stor 
cirkulation är svårare att gestaltningsmässigt och stadsmiljömässigt förankra i den förändring 
arenaområdet kommer att medföra.  

Det andra alternativet är att behålla signalregleringen i korsningen och ha två körfält i vardera 
riktning mellan Rollsbokrysset och ny avfart från Marstrandsvägen (vilken beskrivs nedan). 
Vänstersvängfältet för i östergående riktning inför Rollsbokrysset behöver också förlängas för att 
öka korsningens kapacitet. De största vinsterna med att behålla den signalreglerade korsningen är 
att oskyddade trafikanter, såsom gående och cyklister, har högre prioritet i en sådan än i en 
cirkulationsplats. 

Marstransvägen föreslås utformas med två körfält i respektive riktning förbi hela planområdet. 
Detta för att kunna hantera kapaciteten på sträckan och även möjliggöra ett effektivt avvecklande 
av köbildning för fordonstrafikanter som ansluter Rollsbokrysset. I anslutning till arenaområdet 
finns det möjlighet att skapa en trafikmiljö som signalerar en lägre hastighet, större hänsyn till 
kollektivtrafik och oskyddade trafikanter och tydlig angöring till arenaområdet. 

P 

P 

P 

ny cirkulation 

Rollsbokrysset 
byggs om  

ny infart 

Framtida parkeringsplatser och ombyggnationer av korsningar och vägar i 
samband med att arenaområdet byggs. Planområdets ungefärliga 
avgränsning visas med röd linje.  
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Ny infart mot Marstrandsvägen 
För att möjliggöra en effektiv trafikföring inom planområdet och en fördelning av den alstrade 
trafiken föreslås en ny anslutning från Marstrandsvägen. Trafikutredningen har utrett tre möjliga 
utformningar av korsningen: trafiksignalkorsning, cirkulationsplats eller väjningsplikt med 
vänsterpåkörningsfält på Marstrandsvägen. Alternativet med trafiksignalkorsning bedöms vara 
mest lämpligt då en cirkulationsplats är svårare att ge en stadsmässig utformning och 
väjningsplikt har något lägre trafiksäkerhet. Via den nya infarten från Marstrandsvägen nås 
fotbollsplanerna och markparkering samt kvarter för centrumändamål, som förväntas innehålla 
handel och kontor/konferens.  
 
Truckgatan-Rollsbovägen 
Korsningen Rollsbovägen-Truckgatan föreslås utformas som en cirkulationsplats för ökad 
kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet. En cirkulationsplats skapar ett jämnare trafikflöde 
och minskar köbildning. En genomtänkt utformning av platsen är viktigt eftersom den utgör 
tillfart till både arenaområdet och industriområdet. Gestaltning ska tydliggöra en entré till 
arenaområdet där oskyddade trafikanter förväntas vistas men behöver samtidigt säkerställa 
framkomligheten för tung trafik.  
 
Rollsbovägen föreslås utformas med två körfält i södergående riktning mellan ny cirkulation vid 
Truckgatan/Rollsbovägen och Rollsbokrysset för att minska kölängder. I norrgående riktning 
föreslås endast två korfält direkt norr om Rollsbokrysset eftersom det inte förväntas någon 
köbildning i denna riktning. 

Nya anslutningar via Truckgatan 
De tre nya korsningarna på Truckgatan beräknas kunna hantera den framtida trafikbelastningen 
från planområdet. Trafikmängderna kommer inte att leda till att belastningsgraden överskrids i 
korsningarna och föreslås därför utformas som trevägskorsningar med väjningsplikt från 
planområdet. 
 
Trafik inom arenaområdet 
Den interna gatustrukureen inom arenaområde föreslås i huvudsak utformas med ett körfält i 
respektive riktning. 
 
Avlämningsplatser kommer att finnas dels längs den interna gatan nordost om fotbollsplanerna 
och dels vid avlämningsslinga som har direktinfart från Truckgatan (mellan ishallen och 
idrottshallen) samt vid vändslingan sydost om fotbollsplanerna. Tanken är att man ska kunna 
köra in med bil, lämna av person och sedan kunna vända och köra samma väg ut ur området utan 
att behöva köra över torgytan. 

Parkering  
En parkeringsutredning har gjorts 2022-02-21 av Kungälv kommun. I gjord parkeringsutredning 
hanteras planområdet med samma parkeringstal som Kungälv och Ytterby vilka ligger inom 
parkeringszon A. Kungälvs parkeringsnorm har bara delvis kunnat användas då den inte 
innehåller rekommendationer för denna typ av område. Antalet parkeringsplatser som krävs 
beror på vilka av de föreslagna verksamheter och arenor som byggs och hur stora dessa blir. För 
användningen C-centrum förutom hotell och vandrarhem, vilken förväntas komma att innehålla 
handel och viss kontorsverksamhet, är utgångspunkten att parkering löses inom egen fastighet. Ju 
större kontors- och butiksyta som kvarteret innehåller desto fler parkeringsplatser kommer 
behövas och bruksarean för verksamheter kommer att begränsas av parkeringarnas 
utrymmesbehov.  
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Idrottsområdenas parkeringsbehov löses inom ett parkeringshus i tre-sex våningar vid 
Truckgatan (ca 260-520 platser), markparkering som ges möjlighet att överdäckas, nära 
Marstrandsvägen (ca 80-145 platser) samt markparkering vid fotbollsplanerna (ca 10-15 platser).  
Parkeringsbehovet för idrottsändamålen fluktuerar men är normalt större eftermiddag/kväll än 
dagtid på vardagar och störst på helger.  

Det reella parkeringsbehovet bedöms i bygglovskedet.  

För att täcka behovet vid större event på olika arenor samtidigt kan avtal eventuellt slutas med 
närliggande verksamheter i Rollsbo vars parkeringsplatser står lediga kvällar och helger.  

Bussparkering planeras att ordnas till viss grad inom området, men då behovet är större vid event 
kan andra ställplatser för bussar inom Rollsbo säkras via avtal. 

Totalt möjliggörs 351 till 682 platser för idrotten och restaurang/café. Se tabell nedan: 

Antal platser Mark-p vid 
fotbollen 

Mark-p vid 
väg 168. 

Parkeringshus TOTALT 

Minimum 10 80 261 (tre våningar) 351 platser 

Maximum 15 145 (p-däck) 522 (sex våningar) 682 platser 

 

Parkering för rörelsehindrade lokaliseras i nära anslutning till entréer. Särskild hänsyn kommer att 
tas till tillgänglighetsanpassning till och från parkeringar, busshållplats och över torgytan.  

Leveranser och sophantering 
Varuleveranser, sopbilar och abonnerade bussar som angör arenaområdet kommer ha möjlighet 
att köra igenom torgytan för att undvika backnings- och vändrörelser. Abonnerade bussar ska i 
första hand använda sig av hämta/lämna platser på den nya gatan mellan fotbollsområdet och 
bandyhallen. Leveranser till kvarteret för centrumändamål vid Marstrandsvägen sker via 
garagedelen vid infarten till byggnadens västra sida. Transporter till fotbollsområdet angör via 
vändplats vid områdets huvudentré som nås via lokalgata som ansluter till den nya tillfarten till 
Marstrandsvägen. Leveranser till kvarteret för idrottsändamål i mitten av planområdet nås via 
lokalgata längs dess nordvästra sida.  
 
Räddningstjänst 
Framkomligheten för räddningstjänsten kommer att vara god med flera tillfarter till planområdet 
från både Marstrandsvägen och Truckgatan. Dessutom kan planområdet angöras från 
Rollsbomotet norr om planområdet. Med två körfält i södergående på Rollsbovägen kommer 
fordon kunna göra plats i händelse av köbildning samtidigt som räddningsfordon behöver ta sig 
fram.  
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Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Förutsättningar 
Det finns goda förutsättningar att 
ta sig till området genom gång och 
cykel. Huvudcykelstråket mellan 
Kungälv och Ytterby passerar 
strax söder om området och inne i 
Rollsbo finns ett väl utbyggt gång- 
och cykelvägnät med undantag för 
en kortare sträcka på Truckgatan 
precis vid planområdet. Avståndet 
från planområdet till Kungälv 
resecentrum är ca 1,7 km och till 
Ytterby station ca 2,2 km på gång- 
och cykelväg men 1,6 km i 
blandtrafik på mindre bostadsgator 
genom Tungeområdet. Bara ett 
mindre antal bostäder har riktigt 
nära till planerat arenaområde, 
men många bostadsområden i 
både Kungälv och Ytterby har ett avstånd som i stor grad lämpar sig för att framför allt cykla dit.  

Planförslag 
För gående och cyklister behöver 
trygga och säkra förbindelser 
ordnas så att förutsättningarna för 
ett stort hållbart resande blir bra. 
Nya länkar för gång och cykel 
föreslås längs den södra sidan av 
Truckgatan samt längs del av den 
södra sidan av Enekullsvägen. 
Gång- och cykelvägen längs den 
västra sidan av Rollsbovägen 
flyttas och breddas. Befintlig 
gång- och cykelväg, Ytterbystigen, 
vilken används av cyklister sydost 
från Kungälv, breddas. 
Tillsammans med den nya gång- 
och cykelvägen längs 
Enekullsvägen betecknas området 
som GCVÄG i plankartan. I 
användningen GCVÄG ingår även 
tillbehör såsom belysning, skyltar och 
sittplatser. Separata gång- och 
cykelvägar innefattas även i 
användningen GATA.  

Mer om gång- och cykelvägarnas utformning finns att läsa Kvalitetsprogram för Arenaområdet vid 
Yttern, bland annat i avsnittet Rörelse där stråkkartor och sektioner för några av gatorna finns. 

Befintliga gång- och cykelstråk (lila linjer). Planområdets ungefärliga 
avgränsning visas med röd linje. 

Framtida gång- och cykelstråk (lila linjer är befintliga stråk och 
mörklila linjer är nya/ombyggda stråk). Planområdets ungefärliga 
avgränsning visas med svartstreckad linje. Cykelparkering kan 
anläggas på inom gångfartsområdet/torget.  
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Parkering  
Centrumverksamheterna bedöms behöva ett 90-tal cykelparkeringar och idrottsverksamheten ca 
100. Det motsvarar ett utrymme om totalt ungefär 230 kvm vilket utgör 1–2% av torgets totala 
yta.  

Cykelparkeringarna inom området ska placeras på flera olika platser nära entréer. Det bör vara 
möjligt att låsa fast sin cykel och platserna kan med fördel förses med tak för att gynna det 
hållbara resandet till arenaområdet.  

Exakt placering och utformning av cykelparkeringarna studeras vidare i efterföljande skeden. Ett 
allt viktigare transportsätt för unga är moped. Mopedparkering kommer också att studeras i 
senare skede. 

Kollektivtrafik 
Förutsättningar 
I anslutning till planområdet 
finns tre busshållplatser som 
hanterar både lokal linjetrafik 
och regional trafik. Vid 
hållplats Rollsbovägen, som 
ligger på Marstrandsvägen, 
stannar Marstrandsexpressen 
med koppling till 
Kungälv/Göteborg, buss 242, 
303 samt lokalbusslinje 1 och 
3. Inom Rollsbo går linje 2, 
310 och 311 vilka angör till 
hållplats längs Rollsbovägen 
samt Truckgatan. Planområdet 
har alltså goda förutsättningar  

för ett stort kollektivt resande 
med linjer som förbinder många delar av Kungälv/Ytterby med planområdet.  

 
Planförslag 
Planförslaget för arenaområdet 
leder till en stor mängd nya 
potentiella resenärer med 
kollektivtrafiken. Det är viktigt 
att placering av hållplatser och 
gånganslutningars standard gör 
det enkelt och attraktivt att ta 
bussen. I planförslaget ligger 
hållplatsen på den norra sidan 
av Marstrandsvägen i ett läge 
som är närmare de flesta 
entréer till arenorna jämfört 
med avståndet till bilparkering 
vilket gynnar hållbart resande.  

Befintliga busslinjer och busshållplatser   

Busslinjer (blå och grön) och busshållplatser (ringar) efter att 
arenaområdet har byggts. Röd linje är ungefärlig plangräns.  

 

 

 

Befintliga busslinjer och busshållplatser   Befintliga busslinjer (blå och grön) och busshållplatser (ringar). Röd linje är 
ungefärlig plangräns. 
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Västtrafik ser även ett behov av att bygga om busshållplatsen på den södra sidan av 
Marstrandsvägen. På sikt ser även Västtrafik behov av att anlägga separata busskörfält på 
Marstrandsvägen för att säkra bussens framkomlighet. Planförslaget säkrar utrymme längs 
Marstrandsvägen för att kunna få plats med busskörfält i båda riktningar. 

Trafiksäkerhet 
Förutsättningar 
Anslutningar för oskyddade trafikanter till området sker idag via övergångsställen och passager 
över både Marstrandsvägen, Rollsbovägen och Truckgatan. Karaktären visar på en tydlig 
prioritering av motorfordonstrafik med avsaknad av refuger och hastighetssäkrade åtgärder. 
Eftersom Marstrandsvägen är en bred 70-väg med mycket trafik kan denna punkt upplevas som 
osäker, särskilt för barn och unga, även om den regleras med trafikljus. Det finns en refug i 
mitten av vägen så att man kan passera vägen i två omgångar, men vägen utgör idag en stor 
barriär. Gående och cyklister behöver korsa totalt fem körfält och refugen i mitten är smal.  

På Truckgatan saknas en gång- och cykelväg närmast korsningen med Rollsbovägen. I övrigt är 
gång- och cykelvägnätet utbyggt och sammanlänkat. 

Planförslag 
I detaljplanen föreslås korsningen Truckgatan/Rollsbovägen byggas om till en cirkulationsplats 
för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Detta leder till ökad trafiksäkerhet för både 
fordonstrafik och oskyddade trafikanter.  

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer att förbättras på Truckgatan då en ny gång- 
och cykelväg anläggs och ansluts till befintligt nät.  

Planförslaget möjliggör även trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Marstrandsvägen i form av 
refuger och en övergripande trafikutformning som uppmuntrar till lägre hastigheter i anslutning 
till korsningarna och busshållplatser.  

På torgytan i mitten av planområdet ska oskyddade trafikanter prioriteras framför alla andra 
trafikslag. Utformningen ska uppmana till hänsyn till oskyddade trafikanter och låg hastighet och 
framkomlighet för motorfordon. Motorfordon ska i första hand använda vägarna utanför 
torgytan men möjligheten för genomkörning ska finnas för tillgänglighet till parkering för 
rörelsehindrade samt sophantering och varuleveranser.  

Teknisk försörjning  
Vatten, spillvatten och brandposter  
Förutsättningar 
Planområdet ligger delvis inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  
 
Befintliga vatten- och spillvattenledningar finns inom planområdet och runt om planområdet. 
Befintliga VA-stråk genomkorsar området och behöver ersättas med nya VA- ledningar. 
 
Räddningstjänstens krav och önskemål är max 150 m till närmaste brandpost. Idag finns det 
fem befintliga brandposter i anslutning till planområdet.  
 
Planförslag 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas till att omfatta merparten av planområdet. 
Marstrandsvägen (gatumark där Trafikverket är väghållare) och delar av naturmarken kommer 
dock inte omfattas av verksamhetsområdet. Det befintliga kommunala vatten- och 
spillvattennätet inom planområdet ersättas och byggs ut.  
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En ny avloppspumpstation föreslås söder om Truckgatan. Området planläggs med E (Tekniska 
anläggningar) på plankartan. 
 
Befintliga brandposter föreslås att kompletteras med en ny brandpost i den centrala delen av 
planområdet.  
 
Dagvatten  
Förutsättningar 
En dagvattenutredning har tagits fram av ALP AB Markteknik (2022-02-21). 
Dagvattenutredningen beskriver hur dagvattnet bör avledas, fördröjas och renas inom 
planområdet. Ett förslag till höjdsättning av planområdet har gjorts vilket använts i den 
skyfallsutredning som Sweco som parallellt har utfört (2022-02-21). Se avsnitt om skyfall nedan.  

Planområdet ligger delvis inom verksamhetsområde för dagvatten.  

Dagvattnet från planområdet rinner idag via ledningar och diken ut i Kyrkebäcken och vidare till 
Nordre älv som är en känslig recipient och ett Natura 2000-område. Nordre älv har idag 
klassningen måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt VISS. Kyrkebäcken 
har ej statusklassats i VISS, men är enligt Sportfiskarna (2017) öringförande vattendrag och bör 
betraktas som en känslig recipient. 

De delar av Kyrkebäcken som ligger nedströms planområdet har begränsad kapacitet och har 
historiskt sett haft problem med skred och översvämning längs vattendraget. Av denna anledning 
får exploateringen inom planområdet inte medföra ökad flödesbelastning i Kyrkebäcken.  

 

Utdrag ur VISS, översikt över recipienter. 

I dagsläget är planområdet till stor del gräsyta, skogsmark med berg i dagen och sumpskog. I 
planområdet ingår också befintliga fotbollsplaner, varav en är en konstgräsplan. Området 
genomkorsas av en lokalgata och gång-cykelvägar till fotbollsplanerna, samt flera öppna diken 
som är viktiga avvattningsstråk för uppströms liggande områden. 

En ca 550 meter lång sträcka av Marstrandsvägen/väg 168, som idag är Trafikverkets väg ingår 
också i planområdet. Vägen avvattnas till öppna vägdiken på båda sidor som mynnar till 
dikessystemet genom exploateringsområdet.  



9 Förslag till beslut - Samråd Detaljplan för besöksanläggningar m.m. Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" - KS2021/1047-44 Samråd Detaljplan för Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" : Planbeskrivning

  Planbeskrivning - Samrådshandling Klicka här för att ange datum. 

   

46 

 

 

 

    

Dagvattenhantering inom planområdet idag 

Totalt avleds idag dagvatten från ca 88 ha uppströms via planområdet. Det finns fyra punkter (A, 
B, C och D) dit dagvatten från uppströms liggande områden släpps till planområdet via 
dagvattenledningar, diken och trummor.  

 
Översikt över uppströmsområden och punkter där flödet via ledningar och diken leds in i planområdet 
idag. Uppströmsområde D inkluderar även villaområdet som är anslutet till befintlig dagvattendamm i 
området. 

Avvattningsstråket från området utgör sträckningen för markavvattningsföretaget Castellegården 
mfl TF 1928. Det finns inget dimensionerande flöde angivet för markavvattningsföretaget. 
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Kartbild ut Länsstyrelsens karta för vatten. Inom planområdet finns ett markavvattningsföretag 
(blåprickat område). 

Jordarterna inom planområdet har i huvudsak låg genomsläpplighet och enligt den geotekniska 
undersökningen gjord av PE Teknik och arkitektur (2021-11-30), ligger grundvattennivån i 
markytan. Möjligheten till infiltration är därmed liten. Dagvattenlösningarna behöver utformas så 
de ej dränerar ur och sänker befintlig grundvattennivå. 

 
SGU:s jordartskarta. 

Planförslag 
Verksamhetsområde för dagvatten utökas till att omfatta merparten av planområdet. 
Marstrandsvägen (gatumark där Trafikverket är väghållare) och delar av naturmarken kommer 
dock inte omfattas av verksamhetsområdet. 

Planförslaget innebär exploatering av ett 10,5 hektar stort område, med stor hårdgörandegrad 
(stora takytor och markytor kring byggnaderna. Dagvattenledningarna bör dimensioneras enligt 
Svenskt Vattens riktlinjer för ”centrum- och affärsområden”, dvs 10 års återkomsttid för fylld 
hjässa i ledningarna och 30 års återkomsttid innan dämning till marknivå. Planområdet planeras 
att höjdsatts för att klara ett regn med 100 års återkomsttid utan att byggnader översvämmas eller 
situationen för uppströms och nedströms liggande områden försämras. Se kommande avsnitt om 
skyfall längre ner. 

Fördröjning behöver anordnas för att hantera planområdets ökade flöden till följd av 
framtida nederbördsmängder och större hårdgörningsgrad. Volymen dimensioneras enligt 
kommunens dagvattenhandbok som anger att ett 10-årsregn ska fördröjas med 
dimensionerande utflöde 15 l/s och hektar. Detta innebär 158 l/s utgående flöde. För att inte 
öka belastningen nedströms skapas volym för ett 30-årsregn utan att dimensionerande flödet 
överskrids. 
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Totalt behöver ca 3700 m3 fördröjas inom planområdet. Av den totala volymen som behöver 
fördröjas inom planområdet ska ca 2350 m3 av dagvattnet fördröjs på allmän plats (ca 1800 m3 
fördröjs i parken och ca 560 m3 fördröjs uppströms parken). Ca 1350 m3 av dagvattnet fördröjs 
på kvartersmark. 

Dagvattnet från uppströmsområdena föreslås fördröjas i dammar innan det leds genom 
arenaområdet. Det befintliga öppna diket i parken i planområdets sydvästra del behålls öppet och 
breddas. Till diket leds i stort sett hela planområdets och uppströmsområdenas dagvatten. Övriga 
diken kulverteras.  

Enklare rening behövs för flera delområden för att uppfylla rikt- och målvärden enligt 
kommunens dagvattenhandbok för innehåll i dagvatten. Utredningen föreslår anläggningar som 
renar och fördröjer ett 10-årsregn nära källan. Raingardens, gräsklädda makadamdiken samt 
trädgropar som motsvarar minst 2,5-4 % av ansluten hårdgjord yta ger god reningseffekt. Med 
yta som motsvarar 8-12% uppfylls även fördröjningsvolymen lokalt. Det öppna diket i parken 
dimensioneras för att fördröja resterande volym för 30-årsregn. Alla dagvattenanläggningar ska, 
där det behövs, utföras täta för att undvika oavsiktlig dränering av marken.  
 
Kommunen kommer ansöka om att avveckla Markavvattningsföretaget Castellegården mfl TF 
1928 i sin helhet.  

Nedan redovisas en översiktskarta och en mer detaljerad beskrivning av de olika 
dagvattenlösningar som föreslås inom planområdet. Sedan dagvattenutredningen gjordes har 
användningsgränser för t.ex. GATA och NATUR i plankartan har ritats om och därför stämmer 
inte riktigt dagvattenlösningarnas (tex. dammarnas) utbredning exakt med användningsgränserna. 
Även andelen allmän platsmark (TORG) har utökats och kvartersmarken har minskats. 
Dagvattenutredningen kommer att behöva justeras efter samrådet till följd av dessa ändringar i 
plankartan. 

 
Översikt över föreslagna dagvattenlösningar inom planområdet. 
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Öppet dike och kulvertering av diken (inom parken) 
I parken i planområdets sydvästra del görs plats för breddning av ett befintligt öppet dike. Till 
diket mynnar dagvattenledningarna från uppströmsområdena och större delen av planområdet.  
Diket fördröjer delområdets dagvatten men fungerar också som exploateringsområdets 
fördröjningsbuffert för att inte öka flödet nedströms.  

Diket töms i första hand via ett strypt bottenutlopp som ansluts till en ny dagvattenledning i 
lokalgatan som ligger sydost om parken. I dess västra ände ligger befintligt inlopp på D1400-
trumman kvar som idag, men diket förses med ett dämme innan flödet går via trumman. 
Dämningsnivån anpassas för att fördröja ett 30-årsregn utan att exploateringen medför ökat flöde 
nedströms.  

 
Genom det öppna diket i parken leds allt dagvatten från uppströmsområdena samt större delen av 
planområdet. 

Övriga befintliga öppna diken som finns inom planområdet kulverteras då det är svårt att få plats 
med släntutbredningen om dikena skulle behållas öppna.  

Dammar (inom naturmark) 
Flödet från uppströms liggande områden måste hanteras/avledas. Dagvattnet från 
uppströmsområdena fördröjs i dammar innan det leds genom arenaområdet. Där det inte är 
möjligt att fördröja dimensioneras ledningarna upp med hänsyn till att framtida dagvattenflöden 
och erforderlig skyfallshantering.  
 
Vid behov av kompensation för grodleksplatser som nämns i avsnittet Naturvärden skulle de två 
dammar som föreslås sydost om Marstrandsvägen kunna utföras med vattenspegel (till skillnad 
från övriga dammar som utförs som torrdammar) och således fungera som livsmiljöer åt grodor. 
Dammarna angränsar också till ett kuperat skogsområde sydväst om planområdet inom vilket 
grodor bedöms kunna övervintra. Vidare utredning för att ytterligare anpassa 
dagvattendammarna så att de på bästa sätt fungerar som bra livsmiljöer för grodor behöver dock 
göras under detaljplanearbetet.  
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Raingardens och makadamdike (inom gatumark) 
Beräkningar av föroreningsbelastning visar att det finns behov av att rena dagvattnet inom 
gatumark. Av denna anledning förslås raingardens eller gräsklädda makadamdiken som möjliga 
lösningar längs gatorna inom planområdet. Detta då lösningarna erbjuder både rening och 
fördröjning av dagvatten. 

 
Exempel på sektion för raingarden längs med en gata. 

 

 
Exempel på sektion för ett gräsklätt makadamdike längs med en gata. 

Genomsläpplig marksten med öppet bär- och förstärkningslager (inom markparkeringen vid Marstrandsvägen) 
Beräkningar av föroreningsbelastning visar att det finns behov av att rena dagvattnet vid 
markparkeringen närmast Marstrandsvägen. Här föreslås en lösning med genomsläpplig marksten 
med öppet bär- och förstärkningslager. Överbyggnaden dimensioneras för att vara körbar och 
med yta motsvarande 30% av total ansluten hårdgjord yta uppfylls fördröjningsvolymen. För 
reningseffekt föreslås inslag av trädgropar med skelettjord, dessa bör till ytan (räknat på överyta 
skelettjord) utgöra minst 4% av ansluten hårdgjord yta. 
 

 
Genomsläpplig markbeläggning med underliggande luftigt bär- och förstärkningslager och 
trädplantering.  
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Trädgropar med skelettjord, raingardens och öppet bär- och förstärkningslager (inom torget) 
Inom torget föreslås trädgropar med skelettjord för att rena dagvatten från koppar föroreningar 
som uppkommer vid körbanan på torget. Raingardens längs körbanan kan också vara ett 
alternativ, beroende på hur man vill gestalta miljön. Lokal fördröjning kan anordnas i ett öppet 
bär- och förstärkningslager, men då det öppna diket i parken har god volymkapacitet föreslås 
dagvattnet från torget avledas dit efter rening. 
 
Underjordiska magasin och gröna tak (inom kvartersmark för arenor, centrumbyggnad och parkeringshus) 
Kommunens dagvattenhandbok anger att krav på fördröjning på kvartersmark ska ställas. 
Underjordiska magasin föreslås därför på kvartersmark (byggrätterna för arenor, centrumbyggnad 
och parkeringshus). Med lägre hårdgörandegrad t.ex. om delar av takytan utförs som grönt tak 
kan den volym som ska hanteras inom underjordiska magasin minskas. Gröna tak kan vara svårt 
att kombinera med stor spännvidd på konstruktionen, men bör eftersträvas på de takytor som 
går. Anordning av fördröjning på kvartersmark behöver regleras genom upprättande av avtal 
mellan kommun och exploatör i samband med byggskedet. 
 
Beräkningar av föroreningsbelastning visar att halten av kadmium riskerar att överskrida 
riktvärdet för innehåll i dagvatten inom kvartersmark. Rening på kvartersmark är dock svårt att 
kräva.  

Befintligt dike (vid Marstrandsvägen) 
För Marstrandsvägen/väg 168 föreslås att befintligt vägdike behålls, alternativt ersätts med 
halvtäckt dike i trånga sektioner mot exploateringen, och ansluts till de nya dagvattenledningarna. 
När framtida utformning av vägen bestämts dimensioneras anläggningar som uppfyller renings- 
och fördröjningsbehovet för vägen. 

Föroreningsberäkningar visar på ett behov att rena dagvattnet från vägen och att befintligt dike så 
gott som uppfyller det även med ökad trafikbelastning.  

Avskärande dike mellan fotbollsplanerna 
Planförslaget i sig innebär ingen större förändring av markanvändningen inom fotbollsplanerna. 
Dagvattenhantering på fotbollsplaner har utretts sparsamt och behöver utredas vidare. I samband 
med eventuell omvandling från naturgräs till konstgräs behöver rening och dimensionering av 
dagvattenanläggning studeras. 

Alla fördröjnings- och reningsåtgärder samt granulatfällor som behövs för att fotbollsplanerna 
inte ska ge negativa effekter på recipienten löses inom fotbollsområdet. Det rekommenderas att 
miljövänliga alternativ väljs i första hand när omläggning/utökning av konstgräsytorna 
aktualiseras.  

Hur området med fotbollsplanerna påverkar miljökvalitetsnormer i dagsläget är inte fullt utrett. 
Men under förutsättning att rekommendationerna ovan följs vid förändringar av området 
bedöms detaljplanen inte medföra att det blir en försämring jämfört med situationen idag. 

Ett grundare, avskärande dagvattendike förslås mellan konstgräsplanen och A-planen i syfte att 
avleda dagvatten från befintligt avskärande dike inom naturmarken nordväst om fotbollsplanerna 
och vidare ner till det öppna diket i parken. Vid viktiga gångpassager som tex. mellan planerna 
och klubbhus/omklädningsrum och där läktaren står kan diket kuverteras.  
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Planbestämmelser för dagvattenhantering  
Följande utrymmen för dagvattenlösningar säkerställs i plankartan 

• Dagvattendammar inom naturmark  
• Dagvattendike inom parkmark och naturmark 
• Dagvattendike mellan fotbollsplanerna (n2) 

 
Övriga bestämmelser som reglerar dagvattenhantering i plankartan 

• Dagvatten ska fördröjas innan det avleds till allmän dagvattennätet (n3- gäller 
kvartersmark) 

 

Släckvatten  
Förutsättningar 
Idag saknas ett fungerande system för hantering av släckvatten inom planområdet och 
industriområdet Rollsbo överlag.  

Planförslag 
I dagvattenutredningen beskrivs hur släckvatten kan hanteras inom planområdet.  

Några av planområdets öppna fördröjningsytor förses med stängningsanordning på utloppen. På 
så vis kan släckvatten som runnit ner i dagvattensystemen hindras från att flöda vidare ut i 
recipient och uppsamlande av utsläppet underlättas. 

I fördröjningsdammen för uppströmsområde A, norr om fotbollsplanerna, kan 
släckvattenutsläpp från sydvästra delen av Rollsbo industriområde samlas upp. Om kommunen 
får rådighet över marken så en damm kan anläggas norr om Truckgatan kansläckvatten från södra 
delen av industriområdet (uppströmsområde B) samlas upp där. Utsläpp kommer annars fortsätta 
med dagvattenledningen (vid skyfall ytledes) genom arenaområdet och ut i diket i parken där det 
kan samlas upp tills vidare. Släckvattenutsläpp som uppstår i exploateringsområdet samlas upp i 
diket i parken. Se översikt i kartan nedan. 

 
Planerad släckvattenhantering inom planområdet. Bild från dagvattenutredningen.  
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Skyfall  
Förutsättningar 
En skyfallsutredning har gjorts av Sweco 2022-02-21. Föreliggande skyfallsutredning har utförts 
på en övergripande nivå med fokus på att utreda skyfallsvattnets avrinning och avledning inom 
och i anslutning till den omvandling av planområdet som planeras. Skyfallssituationen är utredd 
utifrån huvudstråk för avrinning och områden med stående vatten, både för befintlig situation 
och med föreslagen bebyggelse och ny höjdsättning inom hela planområdet.  

Planområdet ligger inom ett större avrinningsområde. Kartan nedan ger en överblick av de 
befintliga delavrinningsområden som finns i anslutning till planområdet och Kyrkebäcken som 
mynnar ut i Nordre älv. 

 

Översikt över Kyrkebäcken (blått) och befintliga delavrinningsområden i planområdets närområde 
(rött). Bild från skyfallsutredningen.  

Inom och i anslutning till planområdet uppstår för dagens situation översvämningar på ett antal 
platser. Översvämningsdjupet överskrider 20 cm på flera platser och påverkar därmed 
framkomligheten för utryckningsfordon och andra fordon negativt. Kartan nedan visar en 
översikt över befintlig översvämningssituation i samband med ett skyfall. 
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Översikt över maximalt vattendjup för befintliga förhållanden vid klimatanpassat 100-årsregn. 

Planförslag 
Inom planområdet behålls det öppna dagvattendiket i den framtida parken (område 6) och ett 
antal dagvattendammar (1-5) vilka även kommer att fungera som översvämningsmagasin vid ett 
skyfall. Skyfallsytornas placering framgår av kartan nedan. 

 
Förslag till placering av skyfallsytor. Dammar (1-5). Dike och skyfallsyta (6).  

Förslag till ny höjdsättning av marken inom planområdet har tagits fram och använts i 
skyfallsmodellens simulering av ett framtida skyfallsscenario. Kartan nedan visar ett maximalt 
vattendjup vid ett klimatanpassat 100-årsregn, för en planerad ny höjdsättning inom planområdet. 
Nya skyfallsytor redovisa som rosa områden.  
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Översikt över maximalt vattendjup vid ett klimatanpassat 100-årsregn, för planerad ny höjdsättning 
inom planområdet. 

I jämförelse med befintlig situation innebär den nya föreslagna höjdsättningen att avledningen 
inom området generellt förbättras. Höjdsättning av byggnader och gator gör att skyfallsflödena i 
första hand söker sig mot förutbestämda avskärande diken och gator, som medvetet är skapade 
som avledande skyfallsstråk och uppsamlande skyfallsytor. Den förbättrade 
avledningsmöjligheten medför dessutom att situationen för vattenansamlingar generellt förbättras 
och begränsas, både inom och i anslutning till planområdet.  

Med den nya höjdsättningen finns inga större ansamlingar av stående vatten där det kan bli en 
stor konsekvens för byggnader, dock med undantag av ett par mindre byggnader på Ytterns IP 
som redan idag är utsatta för översvämningsrisk. Det innebär dock ingen försämring jämfört med 
nuläget. Hur närliggande områden påverkas av höjdsättningen har också utvärderats med hjälp av 
skyfallskarteringen. Genom en förbättrad avvattning samt upprättande av skyddsnivåer för 
vattenansamlingar har situationen med begränsad framkomlighet för utryckningsfordon 
förbättrats. Med planerade åtgärder kan även översvämningspåverkan på befintliga byggnader 
begränsas. 

Resultatet som visar skyfallets framtida maximala vattendjup vid ett klimatanpassat 100-årsregn 
kan användas som underlag för att definiera nivån för färdigt golv (FG). Dvs. den säkerhetsnivå 
som erfordras för att kunna genomföra exploateringen enligt gällande riktlinjer, se figuren nedan. 

 

Exempel på visualisering av planeringsnivåer vid skyfall (Göteborgs Stad, 2019). 
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Den föreslagna nya höjdsättningen medför att grönområdena inom planområdet kan utnyttjas 
som multifunktionella ytor. Under torrväder kan marken exempelvis utnyttjas för rekreation och 
social interaktion, som vid ett skyfall kommer att fungera som en uppsamlande skyfallsyta där 
vatten tillfälligt kan magasineras. 

Kartan nedan visar en sammanställning av hur vattendjupet förändras vid jämförelse mellan 
befintlig situation en framtida utbyggd situation. 

 
Förändring i maximalt vattendjup mellan befintlig och framtida situation. Blå och turkosa områden 
(negativa) visar att vattendjupet blir mindre jämfört med dagens situation och orange-röda områden 
(positiva) visar att vattendjupet blir större. 

 
Värme  
Förutsättningar 
Fjärrvärme är utbyggt fram till planområdets nordvästra del. I övrigt är fjärrvärme inte utbyggt 
inom planområdet.  
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Planförslag 
Det finns goda förutsättningar för att få till en god energihushållning. Kungälv Energi har angivit 
att det finns möjlighet att anlägga fjärrvärme inom planområdet. Solceller kan förläggas på de nya 
arenornas tak.  

 

El-, bredband och teleförsörjning 
Förutsättningar 
Det finns viss befintlig infrastruktur i området som elledningar och fiber. Kungälv Energi har 
befintliga luftledningarna som korsar området i västöstlig riktning.  

Planförslag 
Luftledningarna inom planområdet behöver grävas ner.  

Kungälv Energi kommer att bygga ut sitt el- och bredbandsnät inom planområdet.  

Sex nya transformatorstationer behöver byggas. För fyra av dem avsätts en yta som markeras 
med E på plankartan (Tekniska anläggningar). De övriga två kan placeras på det framtida torget 
(TORG i plankartan).  

Laddstoplar för laddning av elbil möjliggörs inom parkeringshuset och markparkeringen vid 
Marstrandsvägen.  

Solceller kan förläggas på de nya arenornas tak.  

 

Avfall  
Förutsättningar 
Inom området alstras idag avfall från idrottsverksamheten och befintligt bostadshus. Kommunen 
har kärlsystem för insamling av mat- och restavfall och avfallet hämtas intill fastigheterna. 

Kungälvs kommuns renhållningsordning består av Göteborgsregionens avfallsplan A2030, 
Göteborgsregionen minskar avfallet.  Planen 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 
arbetsmiljökrav på vändzon och avstånd mellan angöringsplats och avfallsutrymme. När det 
gäller avstånd mellan renhållningsfordonets uppställningsplats och avfallsutrymme ska så kort 
dragväg som möjligt eftersträvas. Längre dragväg än 10 meter debiteras extra avgift.  
 

Planförslag  
Avfallshanteringen inom planområdet är ännu inte helt utredd men en utredning som visar hur 
avfallshanteringen kan lösas inom området ska tas fram under detaljplanearbetet. Nedan beskrivs 
två möjliga lösningar som behöver studeras vidare.    
 

1. Avfallshanteringen sker via torget och lokalgatorna i området för att undvika backnings- 
och vändrörelser. Avfallshanteringen vid kvarteret för centrumändamål vid 
Marstrandsvägen kan ske via garagedelen vid byggnadens västra sida.  
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Karta över placering av avfallsrum, entréer och platser för leveranser i alternativ 1  

 

2. Ett annat alternativ till att hämta avfall via torget skulle vara att avfallshanteringen sker på 
baksidor mot exempelvis Marstrandsvägen och Rollsbovägen.  
 

Verksamheterna kommer i de flesta fall behöva flertalet kärl för respektive avfallsfraktioner. För 
att avfallet ska kunna hämtas på ett säkert sätt, utan att stanna upp trafiken och för att minska 
dragvägen bör parkeringsfickor eller liknande placeras intill avfallsutrymmen. Dragvägen ska vara 
jämn, plan, hårdgjord, halkfri och utan trånga passager året runt.  

Planbestämmelsen n1 finns på kvartersmark för de olika verksamheterna och reglerar att 
förgårdsmark ska utformas på samma sätt som angränsande allmän plats TORG. Bestämmelsen 
medför att markhöjd och markbeläggning utförs sömlös vilket gör dragvägen plan. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR  
Genomförandedelen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 
Preliminär tidplan 
För planen gäller följande tidplan: 

• Samråd, 1:a kvartalet 2022  
• Granskning, 3:e/4:e kvartalet 2022 
• Antagande, 4:a kvartalet 2022 
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Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald genomförandetid ger 
en skälig tid för utbyggnad av planområdet.  

Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 
högst femton år.  

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med 
detaljplanen och den får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens 
slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram ny plan eller ändrar gällande plan. 
Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade 
rättigheter som fanns i den ursprungliga planen. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats förutom inom GATA2 a1 där det är enskilt 
huvudmannaskap och Marstrandsvägen som är en allmän väg. 

Kommunalt huvudmannaskap innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna 
platser. Med huvudmannaskap har kommunen en rättighet, men även en skyldighet att lösa in 
allmän platsmark som ligger inom privatägda fastigheter. Huvudmannaskap innebär även att 
kommunen före genomförandetidens utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt 
nyttjande. All mark som ingår i allmän plats ska regleras till angränsande kommunal fastighet. 

Inom det enskilda huvudmannaskapet finns redan en gemensamhetsanläggning bildad och vägen 
är befintlig. 

Tillgänglighet under produktionstiden 
Under byggnationen kommer Ytterby IS fotbollsverksamhet inte kunna köra in på den befintliga 
infartsvägen från Truckgatan. Kommunen planerar att kontakta Ytterby IS och 
samfällighetsförening om att eventuellt kunna köra på Västerängen till fotbollsanläggningen 
istället. 

Ansvar för anläggningar 
Allmän plats, kvartersmark och tekniska anläggningar: 
Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tabell: 

Anläggning Beskrivning av planbestämmelse Genomförandeansvarig Driftsansvarig 
 
Allmän plats 

   

GATA1 Huvudgata Kungälvs kommun Trafikverket 
GATA2 Lokalgata Kungälvs kommun Kungälvs kommun 
GATA2 Lokalgata, a1 Befintlig Samfällighetsförening 
GCVÄG Gång- och cykelväg Kungälvs kommun Kungälvs kommun 
NATUR Natur Kungälvs kommun Kungälvs kommun 
PARK Park Kungälvs kommun Kungälvs kommun 
TORG Torg Kungälvs kommun Kungälvs kommun 
 
Kvartersmark 

   

C1 Centrum förutom hotell och 
vandrarhem 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

E Tekniska anläggningar Ledningshavare Ledningshavare 
P Parkering Fastighetsägare Fastighetsägare 
R Besöksanläggningar Fastighetsägare Fastighetsägare 
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R1 Besöksanläggningar förutom 
hotell och vandrarhem 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

R2 Idrottsplats Fastighetsägare Fastighetsägare 
 

Fastighetsägare ansvarar för medfinansiering av utbyggnad av trafikplatsen Rollsbokrysset och för 
ny utfart mot Marstrandsvägen. 

Avtal och överenskommelser 
Medfinansieringsavtal ska tecknas mellan kommunen och Trafikverket för ombyggnation av 
korsning Rollsbokrysset m.m. 

Avtal ska tecknas mellan fastighetsägaren och respektive nätägare för att reglera utbyggnad av 
elanläggningar samt tele- och bredbandsnät och övriga erforderliga ledningar. 

Avtal avseende omläggning av ledningar ska tecknas mellan ledningsägaren och fastighetsägaren. 

Avtal för marköverlåtelse ska upprättas mellan kommunen och framtida exploatör för att reglera 
utbyggnadsordning, ansvar- och kostnadsfördelning, utbyggnad av allmän plats och allmänna va-
ledningar, fastighetsbildningsåtgärder m.m. inom området för centrumändamål, (C1). 

Exploateringsavtal mellan kommunen och exploatörerna finns upprättat berörande detaljplan för 
Rollsbo Västerhöjd. Exploatörerna har åtagit sig att erlägga exploateringsbidrag för 
ombyggnationen av Rollsbokrysset. 

Överenskommelse/avtal tecknas med berörd samfällighetsförening som förvaltar Ytterby-Tunge 
ga:2 gällande ny gc-väg inklusive förhöjd passage Enekullsvägen. 

Markförvärv 
Kommunen kommer att förvärva del av Rollsbo 1:32 i en pågående lantmäteriförrättning vilket 
medför att den största delen av planområdet kommer att ägas av Kommunen. 

Ansvariga myndigheter/upplysningar 
Ansökan om bygglov  
Bygglov samt marklov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.  

Ansökan om lantmäteriförrättning  
Ansökan om fastighetsbildning m.m. görs hos Lantmäteriet. 

Dispenser och tillstånd  
Berörd fastighetsägare 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 prövningsmyndighet tar ut en avgift enligt taxa för att 
behandla ärenden. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägare 
Kommunen äger fastigheterna Kastellegården 1:22 och 1:23. Bohusläns Kommunala Exploat-
erings AB äger Rollsbo 1:32 och Kastellegården 1:380. Privatägda fastigheter är Rollsbo 3:23 och 
Cylindern 2. 

För övriga markägare och rättigheter, se upprättad fastighetsförteckning. 
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Erforderlig fastighetsbildning 
Kommunen kommer att förvärva del av Rollsbo 1:32 i en pågående lantmäteriförrättning vilket 
medför att den största delen av planområdet kommer att ägas av Kommunen. 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen kommer att 
innebära lantmäteriåtgärder.  

Avstyckning och fastighetsreglering kommer ske inom kvartersmark för att bilda önskad 
fastighetsstruktur inom kvartersmark.  

Kommunen och ägaren till fastigheten Rollsbo 3:23 diskuterar möjligheterna till en eventuell 
lösning. 
 
Fastighetsreglering krävs inom del av området NATUR (öster om Rollsbovägen) för att reglera 
över den marken till kommunens fastighet. En överenskommelse ska upprättas mellan 
kommunen och Bohusläns Kommunala Exploatering AB. Kommunen skickar till Lantmäteriet 
och bekostar lantmäteriförrättning. 

Fastighetsreglering krävs inom område för NATUR (norr om Truckgatan) för att reglera över 
den marken till kommunens fastighet. Kommunen och ägaren till området (Cylindern 2) för 
diskussioner om en eventuell lösning. 

Fastighetsbildning krävs inom område för del av GATA1, NATUR och GC-VÄG (norr och 
söder om Enekullsvägen) för att reglera över den marken till kommunens fastighet. Kommunen 
och ägaren till området (Kastellegården 1:380) för diskussioner om en eventuell lösning. 

För kvartersmark med betäckningen E ska mark avstyckas till respektive ledningsägare alternativt 
ledningsrätt bildas se Ledningsrätt nedan. En överenskommelse ska upprättas mellan berörd 
fastighetsägare och ledningsägare där ledningsägaren skickar till Lantmäteriet och bekostar 
lantmäteriförrättningen. 

Gemensamhetsanläggningar 
Det finns en befintlig gemensamhetsanläggning för väg och annan allmän plats, Ytterby-Tunge 
ga:2. Då kommunen behöver nyttja vägen till dagvattendammar ska kommunen och 
samfällighetsföreningen upprätta en överenskommelse om inträde i gemensamhetsanläggningen. 
Kommunen skickar till Lantmäteriet och bekostar lantmäteriförrättning. 

I det fall Rollsbokrysset byggs om till en cirkulationsplats kan Ytterby-Tunge ga:2 behöva 
omprövas då cirkulationsplatsen kräver mer utrymme och berör Ytterby-Tunge ga:2. I 
samrådsskedet är det två alternativ som är föreslagna antingen cirkulationsplats eller att behålla 
signalregleringen.  

Gemensamhetsanläggning bör bildas för anläggningar som ska skötas och nyttjas gemensamt. 
Beroende på om kvartersmarken i sin tur delas in i flera fastigheter kan även 
gemensamhetsanläggningar bli erforderliga för att lösa gemensamma nödvändigheter såsom väg. 
Berörda fastighetsägare ansöker om och bekostar bildande av gemensamhetsanläggningar. 

Ledningsrätt 
Det finns en befintlig ledningsrätt för va, förmån Kungälvs kommun (1482-2020/53.1), som ska 
omprövas då del av ledningssträckan behöver justeras. 

Ledningsrätt ska bildas för: 

• allmänna va-ledningar 
• allmänna starkströmsledningar  
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• allmänna fjärrvärmeledningar  
• allmänna fiberledningar  

inom allmän platsmark och/eller kvartersmark. 

Det finns befintliga va-ledningar som kommer att behöva flyttas till nya lägen då de behöver 
anpassas till ny byggnation. 

Kungälv Energi AB har elledningar och andra typer av ledningar inom planområdet utan avtal. 
Några av ledningarna behöver flyttas till ett nytt läge. Kungälv Energi AB och/eller kommunen 
står för flyttkostnader. 

Det finns en luftledning som går igenom området och som ägs av Kungälv Energi AB, se 
rättigheten nedan. Ledningen planeras att markförläggas av Kungälv Energi AB i allmän 
platsmark. Kungälv Energi AB och/eller kommunen ska stå för kostnaderna. 

Skanova AB har fiberledningar inom planområdet utan avtal. Några av ledningarna behöver 
flyttas till ett nytt läge. Skanova AB och/eller kommunen står för flyttkostnader. 

För kvartersmark med betäckningen E ska ledningsrätt bildas för tekniska anläggningar. En 
överenskommelse ska upprättas mellan berörd fastighetsägare och ledningsägare där 
ledningsägaren skickar till Lantmäteriet och bekostar lantmäteriförrättningen. 

Servitut och nyttjanderätter 
Officialservitut, avlopp, förmån Cylindern 3 (nr 1482-88/29.1,) berör planområdet inom 
Cylindern 2 och behöver troligtvis ändras då ledningarna kommer i konflikt med 
dagvattendammen. Kommunen står för kostnaden för ledningsflytt och ansökan om 
lantmäteriförrättning. 

Avtalsservitut, vatten- och avloppsledning, förmån Rådhuset 11 (nr 14-IM3-87/2401.1), berör 
planområdet inom Cylindern 2 men behöver troligtvis inte ändras. 

Avtalsservitut, servisledningar, förmån Rollsbo 1:32 (nr 14-IM3-87/2061.1), berör planområdet 
inom Cylindern 2 och behöver troligtvis ändras då ledningarna kommer i konflikt med 
dagvattendammen. Kommunen står för kostnaden för ledningsflytt. 

Avtalsservitut, luftledning, förmån Rådhuset 11 (nr 14-IM3-74/10362.1). 
Ledningen ägs av Kungälv Energi AB, behöver tas ned och rättigheten borttagas. 

Avtalsnyttjanderätt idrottsändamål, förmån Kungälvs kommun. När ärendet om 
fastighetsreglering hos Lantmäteriet är klart upphör avtalet då markägare och nyttjare blir 
densamma. 

Anläggningsarrende inomhustälthall, förmån Ytterby IS. Hallen är utanför planområdet men 
infartsvägen är dock inom. Avtalet behöver ändras i samband med planens antagande så att den 
nya infarten stämmer med avtalet. 

Avtalsnyttjanderätt idrottsändamål, förmån Ytterby IS. Avtalet planeras att sägas upp i samband 
med planens antagande. 

Trafikverket har vägrätt för befintlig väg, Marstrandsvägen. 
 
Servitut kan bli aktuellt beroende på hur kvartersmarken delas in i fastigheter. Bildande av 
servitut kan ske genom lantmäteriförrättning eller genom avtal med berörda fastighetsägare. I 
övrigt för planens genomförande har det inte bedömts nödvändigt att reglera att enskilda 



9 Förslag till beslut - Samråd Detaljplan för besöksanläggningar m.m. Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" - KS2021/1047-44 Samråd Detaljplan för Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" : Planbeskrivning

  Planbeskrivning - Samrådshandling Klicka här för att ange datum. 

   

63 

anläggningar ska kunna förläggas på annan plats än den egna fastigheten. Servitut eller 
nyttjanderätter kan ändå komma att bildas genom initiativ från de berörda fastighetsägarna.  

Markavvattningsföretag 
Inom planområdet finns ett markavvattningsföretag, Castellegården mfl. TF 1928. Kommunen 
planerar att ansöka om att hela markavvattningsföretaget ska upphävas. Kommunen kommer 
efter det att ansvara för diket inom planområdet.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Nedan konsekvenser är redovisade efter fastighetsregleringen mellan kommunen och Bokab 
gällande del av Rollsbo 1:32.  

Fastigheter Erhåller 
mark 

Avstår 
kvartersmark 

Avstår allmän 
platsmark 

Ändamål 

Rollsbo 1:32   2 810 kvm (nr 7 
i kartan) 

 

Kastellegården 
1:22 

920 kvm 

4 170 
kvm (nr 6 
i kartan) 

2 810 
kvm (nr 7 
i kartan) 

4 830 kvm 

23 220 kvm 

3 800 kvm 

6 470 kvm 

8 910 kvm 

 

  

Kastellegården 
1:23 

2 930 
kvm (nr 8 
i kartan) 

1 140 kvm 

 

  

Rollsbo 3:23  800 kvm 920 kvm  

Kastellegården 
1:380 

  2 930 kvm (nr 8 
i kartan) 

 

Cylindern 2  4 170 kvm (nr 
6 i kartan) 

  

Ny fastighet 
nr 1 i kartan 

4 830 
kvm 

  Parkeringsändamål 

Ny fastighet 
nr 2 i kartan 

23 220 
kvm 

  Besöksanläggning 

Ny fastighet 
nr 3 i kartan 

3 800 
kvm 

  Centrum förutom hotell och 
vandrarhem 
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1 140 
kvm 

Ny fastighet 
nr 4 i kartan 

6 470 
kvm 

  Besöksanläggning 

Ny fastighet 
nr 5 i kartan 

8 910 
kvm 

800 kvm 

  Besöksanläggning förutom 
hotell och vandrarhem   

 
    

Ekonomiska frågor 
Detaljplaneekonomi 
Kungälvs kommun bekostar framtagandet av detaljplanen. 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och kommunen 
Inom planområdet skapas nya byggrätter som ger intäkter vid försäljning. Kommunen planerar 
dock att bygga de flesta anläggningarna själva. 

Fastighetsägaren svarar för kostnader för utbyggnad inom respektive fastighet utlagd som 
kvartersmark, anläggningsavgifter (VA, el, tele etc), fastighetsbildning och övriga kostnader.  
Fastighetsägaren bekostar ev. flytt av befintliga ledningar. 

Fastighetsägaren får även kostnader för utbyggnad av infrastruktur inom planområdet. 

Kommunen kommer att få kostnader för utbyggnad av allmän plats såsom gata, park samt gång- 
och cykelbana inom planområdet. Utbyggnad av VA-ledningar och flytt av befintliga ledningar. 

Ekonomiska konsekvenser för övriga 
Ledningsägare bekostar erforderlig utbyggnad av sina respektive ledningsnät. Fastighetsägaren 
erlägger en anläggningsavgift. 
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Ledningsägare kan även få kostnader för flytt av ledningar. Kostnadsansvaret för eventuell flytt 
av ledningar är beroende av den rätt som ledningen är belägen i marken med. 

Trafikverket kan få kostnader för åtgärder i det statliga vägnätet, vilket kommer att regleras i 
medfinansieringsavtal. 

Exploatörerna i detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd har avtalat om att delfinansiera den 
planerade ombyggnationen av trafikplatsen Rollsbokrysset. 

Framtida driftkostnader 
Kommunen kommer att svara för drift och underhåll av allmän plats, kommunalt 
huvudmannaskap, såsom lokalgata, torg och natur. Trafikverket är huvudman för 
Marstrandsvägen. 

Fastighetsägaren kommer att få kostnader för drift och underhåll av anläggningar inom 
kvartersmark. 

Ledningsägaren ansvarar för drift och underhåll av sina ledningar. 

Tekniska frågor 
Tekniska undersökningar 
Under planarbetet har ett antal tekniska utredningar genomförts, se sida 5. 

Vatten och avlopp 
Befintliga VS-ledningar (vatten och spillvatten) finns inom och runt om planområdet. Befintliga 
VS-stråk genomkorsar området och behöver ersättas med nya VS-ledningar. 
 
En VS-utredning för planområdet har gjorts av ALP Markteknik. 
 
Allmänna VS-anläggningar inom planområdet kommer att byggas ut av kommunen. 
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp ska erläggas enligt vid varje tillfälle gällande taxa. 
 
En ny avloppspumpstation föreslås söder om Truckgatan. Området planläggs med E (Tekniska 
anläggningar) på plankartan. 

 
Dagvatten 

Befintliga dagvattenledningar finns inom och runt om planområdet. Befintliga dagvattenledningar 
genomkorsar området och behöver ersättas med nya dagvattenledningar. En dagvattenutredning 
har tagits fram av ALP Markteknik och föreslagen höjdsättning har modellerats av Sweco som 
även har utfört en skyfallsutredning.  
 
Allmänna dagvattenledningar inom planområdet kommer att byggas ut av kommunen. 
 
Totalt behöver 3700 m3 fördröjas inom planområdet för att inte belasta nedströms liggande 
områden och Kyrkebäcken med större flöde upp till 30-årsregn.  

Av den totala volymen som behöver fördröjas inom planområdet ska ca 2350 m3 av dagvattnet 
fördröjas på allmän plats (ca 1800 m3 fördröjs i parken och ca 560 m3 fördröjs uppströms 
parken). Ca1350 m3 av dagvattnet fördröjs på kvartersmark.  

Dagvattnet från uppströmsområdena fördröjs i dammar innan det leds genom 
exploateringsområdet. Det befintliga öppna diket i parken i planområdets sydvästra del behålls 
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öppet, hit leds i stort sett hela planområdets och uppströmsområdenas dagvatten. Diket breddas 
så resterande fördröjningsvolym skapas innan flödet släpps till D1400-ledningen. Övriga diken 
kulverteras.  

Kommunens dagvattenhandbok anger att krav på fördröjning på kvartersmark ska ställas. 
Underjordiska magasin föreslås därför på kvartersmark (byggrätterna för arenor, centrumbyggnad 
och parkeringshus). Med lägre hårdgörandegrad t.ex. om delar av takytan utförs som grönt tak 
kan den volym som ska hanteras inom underjordiska magasin minskas. Gröna tak kan vara svårt 
att kombinera med stor spännvidd på konstruktionen, men bör eftersträvas på de takytor som 
går. Anordning av fördröjning på kvartersmark regleras genom upprättande av avtal mellan 
kommun och exploatör i samband med byggskedet. 

Dagvatten ska hanteras i enlighet med kommunens dagvattenplan med innehållande 
dagvattenpolicy, detaljplanekartans bestämmelser samt framtagna utredningar. 

Fastighetsägaren är skyldig att tillse att dagvatten från naturmark kan tas om hand och avledas 
utan att grannfastigheter besväras. Dagvattenanläggningar på fastighetsägarens kvartersmark 
byggs ut och bekostas av fastighetsägaren. 

Anslutningspunkt för dagvatten kommer att förläggas i kvartersmarkens närhet. 

Planens genomförande medför åtgärder som påverkar diken och kulvertar inom planområdet.  
Kommunen ska samråda med länsstyrelsen om åtgärderna kommer kräva tillstånd eller anmälan 
om vattenverksamhet. 

Gator och allmän plats 
Kommunen bekostar och genomför i stort sett samtliga åtgärder på allmän plats, förutom där det 
står att Trafikverket eller Bokab bekostar och/eller genomför åtgärderna.  

Kommunen bekostar och genomför åtgärder inom Arenaprojektet:  

• Cirkulationsplats och passager vid Rollsbovägen-Truckgatan.  

• Två körfält i södergående riktning på Rollsbovägen, mellan Rollsbokrysset och 
Truckgatan.  

• Breddning av befintlig gång- och cykelväg Ytterbystigen-Marstrandsvägen till 4,5 m.  

• Ny gång- och cykelväg med en bredd på 3 m längs den södra sidan av Enekullsvägen.  
Enekullsvägen har enskilt huvudmannaskap. Avtal behöver upprättas med 
samfällighetsföreningen. Kommunen kommer att drifta gång- och cykelvägen.  

• Ny cykelbana på den södra sidan av Truckgatan. Länken utgör en förlängning av den 
befintliga gång- och cykelvägen så att ansluts till befintlig gång- och cykelväg på 
Rollsbovägen). 

• Förbättrat övergångsställe och refug över Marstrandsvägen vid Rollsbokrysset. Längre 
svängfält inför korsningen när man ansluter västerifrån.  

• Ny signalkorsning på Marstrandsvägen vid ny in- och utfart inklusive fler kör- och 
svängfält.  

• Ytterligare ett körfält i respektive riktning mellan Rollsbokrysset och ny in- och utfart vid 
Marstrandsvägen.  
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• Lokalgator med plats för cykelparkering och hämta/lämna mellan fotbollsplaner och 
planerad bandyhall. Avlämningsplatser i norr samt vid den nya infarten från 
Marstrandsvägen i söder. Lokalgata i söder som leder fram till fotbollsplanernas klubbhus 
och ett fåtal parkeringsplatser på allmän plats. Trädrader och planteringar utmed flertalet 
lokalgator.  

• Torgyta med stenbeläggning, cykelställ, möblemang, planteringar och träd.  

• Skatepark inom område park i planområdets sydvästra del. Park med planeringar, träd 
och möblemang.  

• Natur med dagvattendammar på flera platser inom planområdet.  

Projekt som bekostas utanför Arenaprojektet men är lokaliserade inom aktuell detaljplan: 

• Trafikverket bekostar ombyggnation av busshållplatser på både norra och södra sidan av 
Marstrandsvägen under 2022. Detta ligger utanför Arenaprojektet.  

• Bokab bekostar ett extra körfält Rollsbovägen södergående, inklusive flytt av gång- och 
cykelväg längs Rollsbovägen. Detta ska Bokab betala enligt avtalet med Rollsbo 
Västerhöjd.  

Parkering 
Ändamålen R och R1 parkeringsbehov lokaliseras inom ändamålet P i plankartan. Kommunen 
bygger ut ändamålet P. 

Idrottsområdenas parkeringsbehov löses genom olika parkeringsanläggningar. Parkeringsplatser i 
planförslaget ligger fördelade på ytor för parkeringshus nära Truckgatan, markparkering nära 
Marstrandsvägen samt parkering i garage för handelsverksamhet.  

För användningen C-centrumändamål, vilken förväntas komma att innehålla en handel och viss 
kontorsverksamhet, är utgångspunkten att parkering löses inom egen fastighet i enlighet med 
Kungälvs parkeringsnorm.  

Bussparkering kan ordnas i viss grad inom området, vid event är behovet större och då kan detta 
säkras via avtal för ställplatser inom Rollsbo.  

All parkering kan byggas ut i etapper i takt med att arenorna byggs. 

Fornlämningar 
Två arkeologiska utredningar har utförts som berör det aktuella planområdet, den ena 2016 och 
den andra 2021. En arkeologisk förundersökning gjordes av Bohusläns museum vid 
månadsskiftet mars-april 2017. Vid planområdets östra gräns har ett grav- och boplatsområde 
påträffats. En boplats påträffades i planområdets norra del, på höjden vid Truckgatan, vid den 
arkeologiska utredningen som utfördes under 2021. För denna boplats krävs en arkeologisk 
förundersökning som kommunen ansökt om. 

Fornlämningarnas placeringar i förhållande till det aktuella planförslagets utrymmesbehov gör det 
svårt att spara någon av boplatserna. Med hänsyn till fornlämningens art och betydelse bedömer 
Länsstyrelsen att ett eventuellt tillstånd om undersökning kommer att förenas med villkor om 
arkeologisk undersökning av fornlämningarna. Detta görs först efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft. 
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Avfall 
Området kommer att ha kommunal sophämtning. Avfall ska hanteras i enlighet med 
Renhållningsordningen i Kungälvs kommun. 

Marksanering 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning ska genomföras under våren 2022 och förväntas 
ge svar på om planområdet omfattas av föroreningsskada.  

Geoteknik 
En geoteknisk utredning har genomförts av Norconsult AB, daterad 2015-10-12 med en 
bergteknisk utredning som bilaga. En kompletterande geoteknisk utredning har gjorts av PE 
Teknik och arkitektur, daterad 2021-11-30. 

Planförslaget innebär att merparten av berget i planområdets nordöstra del kommer att 
plansprängas. Även den mindre bergsknallen i skogsremsan längs med Marstrandsvägen kommer 
att plansprängas. 
 
Lätta, ej sättningskänsliga byggnader bedöms kunna grundläggas med platta på mark. Tyngre, mer 
sättningskänsliga byggnader bedöms kunna grundläggas med stödpålar på berg. Vid ringa 
jorddjup kring berg i dagen inom eller i anslutning till planområdet kan grundläggning med 
plintar/platta vara aktuellt. 

Hantering av farliga ämnen 
Vid placering och utformning av teknikutrymme för ammoniakanläggning och klorhantering är 
avstånd till eventuella övernattningslokaler och lokaler där många människor vistas en faktor att 
beakta. 
 
Genom att separera ventilation till sådana teknikutrymmen och ge Räddningstjänsten möjlighet 
att nödstoppa ventilationssystemet på plats ökas möjligheten att kunna kvarhålla klorgas och 
ammoniak inuti teknikutrymmet. 

Värme 
I området finns inte fjärrvärme utbyggt utan detta planeras att ske i samband med exploatering. 
Planförslaget reglerar inte specifik uppvärmningsmetod men bebyggelsen kommer att ha 
möjlighet att anslutas till fjärrvärmenätet.  

El och fiber 
En luftledning på 12 kV går genom området vilken kommer att grävas ner och placeras på allmän 
platsmark. Kungälv Energi AB ansvarar för elnätet inom planområdet. El-anslutningsavgifter 
uttages i enlighet med gällande taxa. (klar) 

Nytt bredbandsnät inom planområdet planeras och kommer att försörja verksamheterna.  
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Miljökonsekvenser  
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag 
eller annan författning, 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. 

Kommunen bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest 
lämpliga, utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. 
 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att både oexploaterad naturmark och exploaterad 
mark (som gatumark och fotbollsytor) tas i anspråk för ny bebyggelse.  

Landskapsbild 
I och med planförslaget kommer landskapsbilden att förändras. För att möjliggöra byggnation 
kommer de höjder som ligger inom detaljplaneområdet att planas ut och björksumpskogen tas 
ned. Det, tillsammans med nybyggnationen, kommer förändra landskapsrummet. Ytterligare en 
konsekvens är att t.ex. större träd som bidrar till upplevelsevärden, kommer att försvinna till följd 
av förändrad markanvändning och ny höjdsättning. Samtidigt ger förslaget nya upplevelsevärden i 
form av parker, gröna torg och dammar och gör värdena mer tillgängliga än de som pekats ut på 
platsen idag. 
 
Naturmiljö  
Som framgår under ”Förutsättningar och förändringar: Natur” har två naturvärdesinventeringar 
utförts där ett antal områden pekats ut och värderats i en fyrgradig skala. 
  
Flera av de områden som klassats i naturvärdesinventeringarna kommer att försvinna helt. Bland 
annat lövsumpskogen närmast Marstrandsvägen (naturvärdesklass 4) och bergbranten med 
ekskog (naturvärdesklass 3). Konsekvenserna av förlusterna avses mildras med de gröna 
områdena som planen tillför så som nya parkmiljöer, gröna torg och öppen dagvattenhantering. 
Trädplanteringar och regnträdgårdar längst med gator möjliggör en grön infrastruktur som 
kopplas samman med skogsområdena som angränsar planområdet åt öster, söder och väster. 
Död ved från träd som kommer att behöva tas ner i samband med byggnation avses att tas 
tillvara på och integreras i utformningen i parken söder om fotbollsplanen och vid den planerade 
dagvattendammen norr om fotbollsplanerna. I senare skede, då växtval görs, kommer dessa utgå 
från att bidra till förutsättningar för biologisk mångfald, så som att välja växter som utgör 
pollenkällor till insekter under perioder då det är svårt för pollinerare att hitta föda. 
 
Kyrkebäcken 
Nya dagvattenanläggningar inom området kommer att fördröja dagvatten vid planområdet och 
således inte öka flödesbelastningen i Kyrkebäcken.  
 
Friluftsliv och rekreation 
Den sammanlagda arealen fotbollsplaner/träningsytor minskar något. Det nya arenaområdet 
innebär dock ett tillskott av andra typer av idrottsanläggningar vilket innebär ökad möjlighet att 
utöva andra idrotter inom området.   
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Miljökvalitetsnormer vatten och luft 
För konsekvenser för Miljökvalitetsnormer vatten och luft se tidigare avsnitt Avvägningar enligt 
miljöbalken.  
 

Sociala konsekvenser 
Fyra hörnstenar i social planering 
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.  

Kommunen arbetar med social hållbarhet genom Översiktsplan 2010 och Social hållbarhet – ökat 
innanförskap. Utgångspunkter i arbetet är att minska segregation och genom planering skapa 
förutsättningar för ett socialt liv som kan underlätta människors vardag och skapa goda sociala 
levnadsförhållanden för alla. För att granska planförslagets sociala konsekvenser analyseras det 
med hjälp av fyra begrepp: 1) Sammanhållen stad, 2) Samspel, 3) Vardagsliv, 4) Identitet. Sammanhållen 
stad är ett sätt att jobba med målet om att minska segregationen i Kungälvs kommun. Samspel 
redogör för människors möjligheter att mötas och känna delaktighet. Vardagsliv hanterar 
människors möjlighet använda den fysiska miljön för återkommande behov och sysslor, som att 
ta sig till och från sitt jobb, handla mat, att umgås och delta i föreningsliv. Identitet berör platsers 
specifika karaktär och de band som människor har till platsen. 

Idag är området en del av mellanrummet mellan Kungälv och Ytterby och ligger bredvid väg 168 
som utgör en barriär mellan kommunens norra och södra delar. Förslaget är en av de första 
pusselbitarna till att länka samman Kungälv och Ytterby till en Sammanhållen stad. Utbyggnaden av 
området kompletterar innehållet i två pågående planprojekt i samma stråk (detaljplan för Västra 
Tunge och planprogram för Åseberget). Både dessa projekt har fokus på bostäder och därför 
bidrar förslaget till innehållsmässig variation. Planen tar höjd för att på längre sikt förändra 
karaktären på väg 168 till en mer stadsmässig gata, vilket skulle minska barriäreffekterna av vägen 
och underlätta sammanlänkningen.  

Ytterns föreningsverksamhet är en viktig källa till möten och Samspel för invånare i kommunen. 
Genom planområdet löper cykelstråk till Rollsbo där mer ytliga och spontana möten sker. I och 
med förslaget skapas ett större underlag för möten och mer definierade platser och stråk som 
bjuder in till större användning av det offentliga rummet. Centralt i området planeras ett 
aktivitetstorg och bredvid det en skatepark.  

Platsen är idag en del av Vardagslivet framförallt för de som bor i Tunge och använder närområdet 
för rekreation, lek, hundpromenader, etcetera, men också för de som tränar på Yttern IP. I och 
med förslaget kommer platsen bli en del av fler personers vardag. Vissa föreningar och 
funktioner kommer lämna mer centrala platser och flytta ut till området, så som till exempel 
simhallen. Det kommer göra att vissa kommer ha längre att ta sig dit medan andra, exempelvis 
boende i Ytterby, kommer få ökad närhet. Det finns goda möjligheter att ta sig till området 
genom att gå, cykla eller åka buss eftersom det faktiskt avståndet inte är stort. Det upplevda 
avståndet är däremot större och tills de planerade förändringarna som är beskrivna under 
Sammanhållen stad är gjorda ingår inte området i ett naturligt sammanhang. I området planläggs 
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centrumfunktioner, vilket kan underlätta vardagspusslet. Du kan till exempel handla direkt efter 
träningen innan du åker hem.  

Platsens Identitet är i dag förankrad i Yttern IP och deras fotbollsverksamhet. Identiteten kan 
komma att stärkas i och med utbyggnaden av området då fler sporter och aktiviteter kommer 
rymmas där. Arenaområdet kommer bidra till att stärka Kungälvs identitet både för de som bor i 
kommunen men också bli ett ansikte utåt för de som kommer mer långväga för att medverka i 
cuper och andra evenemang. 

Jämställdhet 
Enligt vedertagen statistisk har kvinnor och män olika livsförhållanden och levnadsmönster. Hur 
den fysiska miljön är utformad ger en grundläggande förutsättning för hur plasterna kommer 
användas och av vem. Kvinnor och män har olika resmönster. Män reser oftare med bil medan 
kvinnor är mer benägna att resa kollektivt. Planområdet ligger i ett kollektivtrafikstråk med god 
turtäthet och utbyggnaden kan komma att förbättra turtätheten ytterligare. I planförslaget 
förskjuts busshållplatsen, som trafikerar i västergående riktning, västerut och ett gent stråk mellan 
busshållplatsen och hallarna skapas. Kvinnor känner sig i större utsträckning mer otrygga än män 
när de vistas ute och deras upplevelse ökar när det är mörkt. Områdets gång- och cykelväg går 
idag genom ett skogsparti där man har dålig överblick och där det saknas visuell kontakt med 
andra mer befolkade stråk. Planförslaget innebär att gång- och cykelvägarna förläggs i en väl 
belyst torgmiljö med god överblickbarhet. Förslaget möjliggör att området befolkas stora delar av 
dygnet vilket får en trygghetsskapande effekt. Gruppernas ekonomiska förutsättningar skiljer sig 
också ofta åt. Kvinnors heltidslöner är överlag lägre än vad mäns är och därtill arbetar kvinnor 
oftare deltid. Förslaget avser att skapa förutsättning för en meningsfull fritid utan krav på 
konsumtion, bland annat genom gratisaktiviteter i utemiljön så som utegym och skate.  

Barnperspektiv 
Att på egen hand kunna ta sig till sina fritidsaktiviteter ökar barns rörelsefrihet och 
självständighet. En konsekvens av planförslaget är att det sker en viss decentralisering av 
funktioner som rör föreningsliv och fritidsaktiviteter. Till exempel flyttas sim- och tennishall från 
centrala Kungälv till området. Platsen ligger något avsides intill ett industriområde och bredvid 
väg 168, som är högtrafikerad. Detta kan medföra att yngre barn kommer ha svårt att på egen 
hand ta sig till och från området. Äldre barn och ungdomar förväntas däremot ha goda 
möjligheter att självständigt resa dit då planen medför en utbyggnad av gång- och cykelnät och 
tydligare stråk till och från busshållplatserna. Planen medför att nya föreningar och 
fritidssysselsättningar har möjlighet att etableras och att de föreningar som redan idag är 
etablerade har ökade möjligheter att utvidga sina verksamheter. Barn har rätt till en aktiv fritid 
oavsett ekonomisk bakgrund. I förslaget planeras en skatepark och centralt i området ett 
aktivitetstorg med funktioner som främjar samvaro, spel, träning, lek och rörelse. Denna aktiva 
utemiljö är avgiftsfri och är också ett komplement till de barn och ungdomar som inte identifierar 
sig med klassiska sporter.  
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1 Allmänt 

En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under 

processen undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan (6 kap. 5 miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att 

kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande 

miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra 

myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen 

eller programmet. Särskilda föreskrifter om de omständigheter som avses har meddelats 

(6 kap. 6 § MB) i miljöbedömningsförordningen. Kommunen ska efter undersökningens 
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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 den aktuella detaljplanen är att möjliggöra för ett arenaområde med flera 

arenabyggnader för olika sporter och centrum (livsmedelsbutik, kontor, hotell, gym, 

konferens och restaurang mm.) Arenaområdet ska ha en publikkapacitet på ca 5000 

åskådare sammanlagt.  

Planens handläggare 

Planens handläggare är Sara Ekelund 

2 Beskrivning av planområdet  

2.1 Lokalisering 

Området har ett strategiskt läge mellan Ytterby och Kungälv vid korsningen 

Rollsbovägen/Marstrandsvägen. Området angränsar till industriområdet Rollsbo, ett 

närströvområde och ett idrottsområde samt bostäder. 

Exploatering av området är ett steg i rätt riktning för att uppnå målet om att bygga ihop 

Ytterby och Kungälv.  
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Översiktskarta med planområdet avgränsat med rött. 

2.2 Planområdets omfattning och användning  

Området omfattar hela eller delar av följande fastigheter; 

• Rollsbo 3:23 

• Rollsbo 1:32 

• Kastellegården 1:22 

• Kastellegården 1:23  

Delar av planområdet används för idrottsverksamhet (fotboll) och andra delar är 

naturmark och gatumark.   

 

Planområdets ungefärliga avgränsning 
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2.3 Beskrivning med utgångspunkt från kommunens kartdatabas och 
tidigare utredningar 

Fördjupning av översiktsplan (FÖP) Ytterby  

Området klassas som idrott (orange) natur och rekreation (grön) och verksamheter (lila).  

Planförslaget är ej helt förenligt med FÖP Ytterby som anger verksamheter och natur i 

de nordöstra delarna. 

 

 

Gällande detaljplan  

166 Förslag till Stadsplan för del av Ytterbystationssamhälle i Ytterby kommun 

Göteborgs och Bohus län. Industriområde Rollsbo 1. (laga kraft 1972-03-01). Området 

för ny detaljplan har användningen område för trafikändamål och gata i gällande 

detaljplan.  
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Arkeologi  

Arkeologisk utredning har gjorts för det tidigare planförslaget för Multiarena. 

Lämningar inom området: 

BM2016:6 (fornlämning) 

BM2016:7 (Övrig kulturhistorisk lämning) 

BM2016:8 (Övrig kulturhistorisk lämning) 

Ej inrapporterat boplatsläge (se Au 2016:38) 

 

 

Fornlämningar (röd yta) Övriga kulturhistoriska lämningar (blå prickar). Rosa är linje 

tidigare utrett område och röd linje är planområdet. 

 

Trafik 

Trafikutredning och kapacitetsutredning för korsningar har gjorts för det tidigare 

planförslaget för Multiarena. 

Marstrandsvägen är idag hårt belastad under högtrafik, kapacitetsutnyttjandet under 

eftermiddagen närmar sig 90 % i korsningen med Rollsbovägen, sammanvävningen till 

ett körfält efter korsningen (mot sydost) ligger ännu högre i utnyttjandegrad. De senaste 

tio åren har vägen inte haft någon biltrafiktillväxt. Med nuvarande utformning är det 

tveksamt om vägen rent praktiskt kan hantera mer trafik. Detta innebär t.ex. en 

begränsning för en ökad exploatering av centrala Ytterby. Planer finns att koppla 

samman väg 168 och E6 genom en ny väglänk i höjd med Kareby. En sådan avlastning 

av nuvarande Marstrandsvägen på sträckan förbi Rollsbo och genom Ytterby, skulle 

innebära marginaler för en trafiktillväxt baserad på demografiska trender och 

kommunens planer för Rollsbo och Ytterby, även inom ramen för nuvarande 

trafiknivåer, på ca 20-25 års sikt. 
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Naturvärden, groddjur 

 

Naturvärdesinventering har gjorts inom det rödstreckade området. 

För det tidigare detaljplaneförslaget för Multiarena har en naturvärdesinventering, 

groddjursinventering och fågelinventering gjorts 2017. Naturvärdesinventeringen 

identifierar områden med naturvärden och delar in dem i fyra klasser där klass 1 är 

högsta klass. I nordöst finns ett område som tangerar planområdet, en bergsbrant med 

ekskog med grova träd som har naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Längs 

Marstrandsvägen finns en igenväxande lövsumpskog samt en bergkulle med öppen 

mark. Båda dessa områden har naturvärdesklass 4 (visst naturvärde).  

I området hittades två stenmurar i öppet landskap. Den ena stenmuren ligger i den 

sydligare delen och gränsar mot åkern. Denna är nästan helt övervuxen och delvis svår 

att följa men är biotopskyddad då den ligger i åkermark. Den andra stenmuren, som 

ligger i den norra delen mellan fotbollsplanerna, är i relativt gott skick och endast 

övervuxen av videbestånd (salix sp.) i den nordligaste delen. Den har dock inget 

formellt biotopskydd då markanvändningen nu är ändrad från jordbruk till idrott och 

rekreation. Båda stenmurarna har dock naturvärden.  

Utredningen visar att området sannolikt saknar betydelse eller är av mindre betydelse 

för observerade rödlistade fåglar (spillkråka, gröngöling och mindre hackspett).  

Vanlig groda (yngel och rom) påträffades i dikessystemet norr om bef. gång- och 

cykelbana (som sammanbinder busshållplatsen i öster och idrottsområdet). 

Vad gäller åkergroda kan det inte uteslutas att en viss lekpopulation finns, men 

avsaknaden av säkra fynd trots de förnyade inventeringsansträngningarna gör att 

bedömningen blir att åkergroda troligen inte leker i området. Det kan också konstaterats 

att samtliga fyra grodindivider från området som kunnat identifieras säkert har varit 

vanlig groda. Större vattensalamander eller andra groddjur utöver åkergroda, fridlysta 

enligt §4 artskyddsförordningen bedöms ej kunna finnas i området. 
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VSD (vatten, spillvatten, dagvatten)  

VSD-utredning har gjorts för det tidigare planförslaget för Multiarena. 

 

Översvämning har tidigare förekommit vid Marstrandsvägen och inom planområdet 

pga höga flöden i Kyrkebäcken. 

 

Dagvatten från omgivande områden leds idag via bäckar och diken (bland annat 

Kyrkebäcken). Dikena sammanflödar i ett dike som följer Ytternvägen längs fotbollsplanen 

vidare mot Nordre älv. Åtgärder som kulvertering av Kyrkebäcken kan innebära 

vattenverksamhet.  

 

 

Markavvattningsföretag som behöver upphävas i samband med detaljplanen. 
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Geoteknik 

 

Jordarter: Postglacial lera, gyttjelera eller lergyttja, sand, berg. 

Förutsättning för skred i finkornig jordart inom delar av området. 

 

Farligt gods 

Området ligger nära Rollsbovägen Truckgatan och Marstrandsvägen där farligt gods 

kan transporteras.  

 

Förorenad mark  

 

Risk för förorenad mark finns inom angränsande fastigheter.  
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3 Andra planer för planområdet och dess närhet  

• Rollsbo Västerhöjd (gällande detaljplan och pågående utbyggnad av 

industriområde norr om befintligt industriområde)  

• Åseberget (förstudie om 1500 bostäder och förskola 6 avdelningar) 

• Entré Ytterby (pågående detaljplan för bostäder längs Marstrandsvägen) 
 

Rollsbo ett industriområde som de senaste åren utökats med både industrier och annan 

verksamhet. Området håller just nu på att expandera kraftigt i norr (Rollsbo Västerhöjd) 

för att skapa mer industrimark. Nordost om aktuellt planområde, på Åseberget pågår 

också ett förstudiearbete för ett större område som ska inrymma 1500 bostäder och 

eventuellt en förskola med 6 avdelningar. Väster om planområdet vid Marstrandsvägen 

pågår en detaljplan för bostäder (Entré Ytterby).  
 

 

Projekt i närområdet. Projektet Arenaområdet vid Yttern  

hette tidigare Multiarenan.  

 

 

4 Förändrad markanvändning 

4.1 Markanvändning enligt förslaget 

Flera arenabyggnader för olika sporter, livsmedelsbutik, kontor, hotell, konferens, 

restaurang.  
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Bebyggelseförslag för ett fullt utbyggt arenaområde med centrumfunktioner dp för etapp 1 

(aktuell detaljplan) avgränsat med heldragen röd linje. Bostäderna kring arenorna ingår inte i 

denna detaljplan utan kommer eventuellt att planläggas i senare detaljplaneetapper. 

4.2 Åtgärder i omgivningen till följd av planen 

Ombyggnation av gång- och cykelväg på den östra sidan av Marstrandsvägen.  

 

5 Utredningar 

Utredningar som finns för delar av området: 

• Arkeologi  

• Trafik 

• Naturvärden 

• VSD (vatten, spillvatten, dagvatten)  

• Geoteknik 

• Groddjursinventering 

• Fågelinventering 

 

Utredningar som ska tas fram:  



9 Förslag till beslut - Samråd Detaljplan för besöksanläggningar m.m. Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" - KS2021/1047-44 Samråd Detaljplan för Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" : Undersökning av betydande miljöpåverkan

Sektor samhälle och utveckling 

13 

• Arkeologi 

• Trafik 

• Parkering 

• Naturvärden 

• VSD (vatten, spillvatten, dagvatten)  

• Geoteknik  

• Historisk inventering av industriverksamheter  

• Risk (farligt gods och närheten till industri- förvaring av farlig vara; tex. 

brandfarlig vätska, brandfarlig gas och explosiv vara.) 

• Ev. komplettering av groddjursinventering  

• Ev. artskyddskommentarer (hur skyddade arter påverkas av exploateringen och 

möjliga skyddsåtgärder) 

 

6 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 8 Bedömning redovisas emellertid endast vad som bedöms vara 

”miljöfrågor”. Kap 8 Bedömning utgår från kap 6 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 

6.1 Planering 

  

Strider planen mot gällande ÖP/FÖP?  FÖP Ytterby gäller inom området och 

anger idrottsområde, natur och 

rekreation samt verksamhetsområde.  

Planen strider delvis mot gällande FÖP 

Ytterby. 
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Kommer planen i konflikt med annan 

planering som berör planområdet? 

 Förstudie för 1500 bostäder och 

förskola vid Åseberget och expandering 

av industriområdet Rollsbo norr ut kan 

påverka trafiksituationen och 

kapaciteten i korsningen 

Marstrandsvägen/Rollsbovägen samt 

Rollsbovägen/Truckgatan. 

6.2 Sammanvägning med 
effekter orsakade av 
näraliggande planer  

Ja/nej/ 

osäkert 

Motivering  

Finns det andra planer, i närheten av 

aktuell detaljplan, vars effekter bör 

vägas in i behovsbedömningen 

(kumulativ effekt)?   

 Förstudie för 1500 bostäder och 

förskola vid Åseberget och expandering 

av industriområdet Rollsbo norr ut kan 

påverka trafiksituationen och 

kapaciteten i korsningen 

Marstrandsvägen/Rollsbovägen samt 

Rollsbovägen/Truckgatan. 

6.3 Naturmiljö 

Ja/nej/ 

osäkert 

Motivering 

 

Påverkas lagenligt skyddad natur: 

Natura 2000, riksintressen, reservat, 

strandskydd, biotopskydd (även 

generella) eller föreslagen skyddad 

natur? 

 Nej 

 

Påverkas i lag skyddade eller särskilt 

hotade arter (utpekade i EU:s direktiv, 

fridlysta, rödlistekategori CR, EN, 

VU)? 

 För det tidigare detaljplaneförslaget har 

en naturvärdesinventering, 

groddjursinventering och 

fågelinventering gjorts 2017.  

Naturvärdesinventeringen identifierar 

områden med naturvärden och delar in 

dem i fyra klasser där klass 1 är högsta 

klass. I nordöst finns en bergsbrant med 

ekskog som har naturvärdesklass 3 

(påtagligt naturvärde). Längs 

Marstrandsvägen finns en igenväxande 

lövsumpskog samt en bergkulle med 

öppen mark. Båda dessa områden har 

naturvärdesklass 4 (visst naturvärde).  

Utredningen visar att området sannolikt 

saknar betydelse eller är av mindre 

betydelse för observerade rödlistade 

fåglar (spillkråka, gröngöling och 

mindre hackspett). Ytterligare 
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fågelinventering bedöms därför inte 

behövas.  

Vanlig groda (yngel och rom) 

påträffades i dikessystemet norr om bef. 

gång- och cykelbana (som 

sammanbinder busshållplatsen i öster 

och idrottsområdet). 

Vad gäller åkergroda kan det inte 

uteslutas att en viss lekpopulation finns, 

men avsaknaden av säkra fynd trots de 

förnyade inventeringsansträngningarna 

gör att bedömningen blir att åkergroda 

troligen inte leker i området. Det kan 

också konstaterats att samtliga fyra 

grodindivider från området som kunnat 

identifieras säkert har varit vanlig 

groda. Större vattensalamander eller 

andra groddjur utöver åkergroda, 

fridlysta enligt §4 

artskyddsförordningen bedöms ej kunna 

finnas i området. 

Då vanlig groda är hittad i området ska 

kompletterande groddjursinventering 

och eventuellt även artskyddsutredning 

göras.  

Påverkas områden utpekade i 

standardiserad naturvärdesinventering, 

klass 1-3? 

 För det tidigare detaljplaneförslaget har 

en naturvärdesinventering gjorts 2017. 

Klass 3 påverkas. 

Kompletterande naturvärdesinventering 

för resterande delar av planområdet ska 

göras. 

 

Påverkas övrig skyddsvärd natur 

(naturvårdsprogram, ekologiskt särskilt 

känsligt område, ansvarsarter, 

skyddsvärda träd)?  

 Grova träd finns inom området vilka har 

ett naturvärde.  

Påverkas känsliga ekologiska, 

hydrologiska eller geologiska 

processer, eller speciella livsmiljöer av 

värde för biologisk mångfald? 

 Kyrkebäcken är recipient för dagvatten 

inom området och kan påverkas av 

exploateringen. Dagvattenutredning ska 

göras. 

Bergsbrant med ekskog, klass 3 som har 

flera naturvärdeselement viktiga för 

biologisk mångfald påverkas.  
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Påverkas gröna kilar/grönstruktur som 

kan utgöra spridningsvägar för djur och 

växter? 

 Naturmarken och dikena inom 

planområdet utgör en mindre 

spridningsväg för djur och växter. 

6.4 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)?  

 En gc-bana finns dock från 

busshållplatsen till fotbollsområdet. 

Möjligheten att cykla till området 

kommer finnas kvar.  

Påverkas något lokalt grönområde, dvs 

område av (potentiellt) värde för 

rekreation men som ej finns utpekat? 

Påverkas tillgänglighet till 

grönområden eller rekreation? 

Påverkas gröna kilar/grönstruktur? 

 

 Naturmarken och dikena inom 

planområdet utgör en mindre grönkil 

Delar av det skogsområde som 

försvinner är dock en svårtillgänglig 

sumpskog som inte nyttjas för 

friluftsliv. Ett mindre område natur har 

dock visst rekreationsvärde i form av 

äldre träd.  

De nya arenorna ökar möjligheten att 

utöva idrott.  

6.5 Vatten 

Ja/nej/ 

osäkert 

Motivering 

Risk för översvämningar?  Inom delar av området råder risk för 

översvämning pga. höga flöden i 

Kyrkebäcken och anslutande vattendrag. 

Dagvattenutredning ska göras. 

Påverkas sjö, vattendrag eller våtmark 

genom utsläpp, mekaniska ingrepp, 

ändrade flöden eller sedimentation? 

 Dagvatten från planområdet ska 

omhändertas på ett sådant sätt att varken 

flödet eller kvaliteten i Kyrkebäcken 

ändras. 

Påverkas vattenskyddsområde eller 

annan vattentäkt? 

 Nej 

Förändrade infiltrationsförhållanden? 

Förändras grundvattennivån? 

 

 Infiltrationskapaciteten kommer 

påverkas negativt när mark hårdgörs. 

Dock är infiltrationskapaciteten inom 

vissa delar av området på platsen redan 

dålig där jordarten är lera. 

Grundvattennivån kommer inte ändras.  
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Påverkas flöden eller skapas 

sedimentation i ytvattnet? 

(Angående risk för översvämningar: Se 

6.3 Säkerhet) 

 Dagvatten från planområdet ska 

omhändertas på ett sådant sätt att varken 

flödet eller kvaliteten i Kyrkebäcken 

ändras. 

Påverkas miljökvalitetsnorm? 

Påverkas status enligt vattenöversikten? 

 

 Vattenkvaliteten i Nordre älv påverkas 

inte då dagvatten från området ska 

omhändertas på ett sådant sätt att varken 

flödet eller kvaliteten i Kyrkebäcken 

ändras. 

Innebär planen markavvattning eller 

vattenverksamhet? 

Berörs befintligt 

markavvattningsföretag? 

 

 

 

Det vattendrag (dike) som med flera 

förgreningar genomflyter området 

kommer att påverkas på vissa sträckor 

(flyttas/kulverteras) vilket kan kräva 

anmälan eller tillstånd. Bäckens namn är 

Kyrkebäcken, åtminstone nedströms 

planområdet.  

 

Omfattningen av nödvändiga ändringar 

ska framgå av VSD-utredningen. 

 

Uttalande från Sportfiskarna efter 

konsultation: Bäcken ”håller möjligtvis 

lite spigg men har inget värde som 

öringbiotop och genom kulverten 

simmar inte fisken. Däremot får man ta 

hänsyn till nedströms liggande 

biotoper.”  
 

Markavvattningsföretag inom området 

kommer att behöva avvecklas i samband 

med exploateringen.  

 

6.6 Kulturmiljö 

Ja/nej/ 

osäkert 

Motivering 

Påverkas område/objekt av riksintresse 

för kulturvärden? 

 Nej 

Påverkas byggnadsminne? 

 

 Nej 

Påverkas fornlämningar/kultur-

lämningar?  

 

 Lämningar inom området.  

BM2016:6 (fornlämning) 

BM2016:7 (Övrig kulturhistorisk 

lämning) 
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BM2016:8 (Övrig kulturhistorisk 

lämning) 

Ej inrapporterat boplatsläge (se Au 

2016:38 

 

En komplettering av arkeologisk 

utredning ska utföras då planområdet 

utökats. Befintliga fornlämningar 

kommer behöva tas bort. 
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Påverkan på område/objekt i 

kulturmiljöprogram eller 

bebyggelseinventeringen?  

Påverkas övrigt skyddsvärt 

kulturlandskap eller område/objekt 

med stora kulturvärden? 

 Större delen av området har tidigare 

varit betesmark omgärdat av åkermark. 

Delar av området har sedan beskogats. 

Området inhyser därmed kulturvärden 

(om än inte skyddsvärda), som kommer 

att påverkas.  

 

Påverkas område/objekt av 

industriminneskaraktär?  

 Nej 

6.7 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? 

 Ett mindre berg i den nordöstra delen 

försvinner för att bereda plats för 

simhall. Byggnationen av arenor, hotell 

och kontor innebär stor förändring av 

landskapsbilden både inifrån området 

och sett utifrån omkringliggande gator. 

Vissa byggnader kommer vara högre 

och sticka upp i landskapet som 

landmärke sett från Marstrandsvägen. 

 

Ambitionen är att bebyggelsen ska delas 

upp i flera byggnadsvolymer för att ta 

ner skalan. Bebyggelsen ska också 

utformas med fasader med större 

glaspartier som öppnar upp fasaderna 

mot de allmänna platserna. 

 

Utformningen av byggnaden närmast 

korsningen 

Marstrandsvägen/Rollsbovägen 

kommer behöva ske med särskild 

omsorg för att området ska kännas 

välkomnande för besökare.  

 

Ytan för fotbollsspel minskar. 

 

6.8 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 
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Är aktiviteterna resurs- eller 

energislukande?  

 

 

Gynnas eget bilåkande på bekostnad av 

gång-, cykel-, eller kollektivtrafik? 

 Konstfrusen is innebär 

energiförbrukning. Värme som uppstår 

vid isframställningen kan dock värma 

en konstgräsbana under vintern. 

 

Biltrafiken till området kommer öka. 

Samtidigt finns busshållplats vid 

Marstrandsvägen (Grön X 1, 2 m.fl-) 

och vid Truckgatan (2, 310 och 311) i 

direkt anslutning till planområdet.  

Cyklister från Ytterby kan cykla i 

blandtrafik via Lagvägen i sydväst.  

Cyklister från Kungälv kan cykla på 

gång- och cykelväg längs 

Kongahällagatan och i blandtrafik via 

Gamla Kungälvsvägen, passera 

Marstrandsvägen via övergångsställe 

och fortsätta på gång- och cykelväg vid 

Rollsbovägen. 

Gång- och cykelväg finns på en del av 

Truckgatan. Gång- och cykelvägen ska 

förlängas och bindas ihop med gc längs 

Rollsbovägen. 

6.9 Hälsa och säkerhet 

  

Risk för skred, ras eller erosion? 

 

 Förutsättning för skred i finkornig 

jordart och risk för mindre skred i 

bergsslänten i områdets nordöstra del. 

Geoteknisk utredning ska göras. 

 

Förekommer radon i potentiellt 

hälsoskadliga mängder? 

 

 Risk för radon behöver utredas i 

geoteknisk utredning. 

Finns farliga ämnen i marken? 

 

 Miljöfarliga verksamheter bedrivs och 

har bedrivits i industriområdet norr om 

planområdet. Historisk inventering av 

nuvarande och tidigare verksamheter 

inom delar av industriområdet ska göras 

för att kunna bedöma om 

markföroreningar kan ha spridits till 

planområdet 
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Överskrids rikt- och gränsvärden för 

ljudnivåer? 

Förändras ljudnivåerna? 

 

 

 

Befintliga fotbollsplaner bedöms inte 

avge sådana bullernivåer att det behöver 

utredas.  

Nya arenor, hotell och kontor bedöms i 

sig inte ge upphov till sådana 

bullernivåer att det behöver utredas.   

Delar av området är idag utsatt för 

flygbuller och vägtrafikbuller. Den 

ökade trafiken till arenaområdet kan ge 

upphov till ökade bullernivåer för att 

eventuellt framtida hotell ovan på 

arenorna. En enklare bedömning av 

trafikbuller ska göras. En mer omfatta 

bullerutredning kommer inte göras. 

Risk för störande vibrationer?  Nej 

Risk för utsläpp av farliga ämnen vid 

trafikolycka? 

 

 Planområdet ligger vid väg 168, 

Rollsbovägen och Truckgatan där vissa 

transporter av farligt gods eventuellt 

förekommer. Riskutredning ska göras 

där även risken med närheten till 

industriområdet och förvarande av farlig 

vara tex. brandfarlig vätska, brandfarlig 

gas och explosiv vara ska utredas. 

Hantering av släckvatten från 

närliggande industriområde ska utredas 

i dagvattenutredningen.  

Påverkas trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter? 

 

 Biltrafiken till området kommer öka. 

Cyklister från Ytterby kan cykla 

blandtrafik via Lagvägen i sydväst.  

Cyklister från Kungälv kan cykla på 

gång- och cykelväg längs 

Kongahällagatan och i blandtrafik via 

Gamla Kungälvsvägen, passera 

Marstrandsvägen via signalreglerat 

övergångsställe och fortsätta på gång- 

och cykelväg vid Rollsbovägen. 

Längs Truckgatan saknas dock gång- 

och cykelväg vilket på sikt bör åtgärdas 

för att öka trafiksäkerheten. 

Förekommer elektriska fält eller 

magnetfält som kan ge upphov till 

hälsoskadlig exponering? 

 Luftburen kraftledning finns inom 

området. Delar av ledningen kommer att 

behöva grävas ner. Risken för elektriska 

fält eller magnetfält bedöms efter 

nedgrävningen som låg. 
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Bländande ljussken? 

Skuggor? 

 

 

Utanför planområdet finns 

fotbollsplaner som redan idag kan avge 

ljussken från strålkastare. Eftersom 

fotbollsplanerna är befintliga bedöms 

ljusstörningar från planerna inte behöva 

utredas. 

Nya arenor, hotell, kontor och allmänna 

platser inne i området bedöms i sig ge 

upphov till vissa ljussken i form av att 

de är upplysta.  

Befintliga bostäder i sydväst och på den 

östra sidan av Marstrandsvägen ligger 

dock relativt långt ifrån ny bebyggelse 

och bedöms därför inte påverkas på ett 

betydande sätt av skuggning eller 

ljussken. Ljusstörningar behöver inte 

utredas vidare. En enklare solstudie kan 

göras för att se hur de allmänna ytorna 

skuggas inne i området. 

Underskrids rekommenderade skydds-

avstånd till djurhållning? 

 

 Nej  

Stark lukt? 

 

 Nej 

6.10 Luft 

Ja/nej/ 

osäkert 

Motivering 

Utsläpp från trafik? 

 

 Nya planer leder i allmänhet till ökad 

andel biltrafik och ökade avgashalter 

lokalt.  

Biltrafiken kommer öka men samtidigt 

kan sammanlänkningen av Kungälv och 

Ytterby som tillkomsten av 

arenaområdet innebär, leda till ett 

tryggare stråk mellan orterna vilket i sin 

tur leder till att fler personer kan välja 

att cykla eller gå mellan orterna i stället 

för att åka bil. Närhet finns också till 

kollektivtrafik.  

Den sammanfattande bedömningen är 

att planen medför viss förändring i 

avgasutsläpp. 

Andra utsläpp, t ex från industriella 

processer? 

 Nej 
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Överskrids nationella rikt- och gräns-

värden och miljökvalitetsnorm? 

 Riktvärden för miljökvalitetsnormer för 

luft bedöms inte överskridas. 

Dagvattenutredning ska göras där 

arenans påverkan på 

miljökvalitetsnormer för vatten ska 

utredas. 

6.11 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. 

  

 

1. Begränsad klimatpåverkan. 
Energiplan (2010), Ett energieffektivare 

Kungälv – Nulägesanalys och strategi för 

energieffektivisering (2011), 

Vindbruksplan (2010), ÖP (2010), 

Energikrav för nya kommunala lokaler 

(2010)   

 Påverkas till viss del i samband med 

ökad biltrafik till området.  

Dock är arenaområdet lokaliserat nära 

Ytterby och Kungälv centrum. Nära till 

busshållplats. Goda förutsättningar för 

att välja cykel eller buss. 

2. Frisk luft. Energiplan (2010)   

3. Bara naturlig försurning. Vatten-

översikt (1996), Energiplan (2010) 
  

4. Giftfri miljö. Vattenöversikt (1996), 

Miljöprogram för bostäder (2012) 
  

5. Skyddande ozonskikt. Lokala 

miljömål saknas 
  

6. Säker strålmiljö. ÖP (2010)   

7. Ingen övergödning. Vattenöversikt 

(1996), Naturvårds- och friluftsplan 

(2005), VA-policy (2016) 

  

8. Levande sjöar och vattendrag. 
Vattenöversikt (1996) 

 Vattendrag grävs om alternativt, 

kuverteras.  

9. Grundvatten av god kvalitet. 
Vattenöversikt (1996), Kungälvs kustzon – 

undersökning av grundvattentillgång 

(2002) 
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10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård. 8 fjordar – Natur, fiske, miljö – 

en kunskapsöversikt, Havet – 

underlagsrapport till översiktsplan (1987) 

  

11. Myllrande våtmarker. Lokala 

miljömål saknas 
 En igenväxande lövsumpskog av klass 4 

Visst naturvärde, försvinner. 

Naturvärdesklassningen är den lägsta. 

Därför är påverkan liten. 

12. Levande skogar, Naturvårds- och 

friluftsplan (2005) 
 En igenväxande lövsumpskog av klass 4 

Visst naturvärde, samt bergbrant med 

ekskog klass 3 påverkas.  

Naturvärdesklassningen är den lägsta 

och näst lägsta. Därför bedöms påverkan 

inte vara betydande.  

13. Ett rikt odlingslandskap. 
Naturvårds- och friluftsplan (2005), ÖP 

(2010) 

  

14. Storslagen fjällmiljö.  Ej tillämpbar för Kungälv 

15. God bebyggd miljö. ÖP (2010), 

Kulturmiljöprogram (1987), Naturvårds- 

och friluftsplan (2005), Energiplan (2010) 

  

16. Ett rikt växt- och djurliv Naturvårds- 

och friluftsplan (2005) 
 Påverkan på bergbrant med ekskog klass 

3. 
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7 Sammanfattande bedömning 

Under denna rubrik sammanfattas betydelsefulla miljöaspekter.  

Vidare anges för respektive miljöaspekt huruvida den vägs in i undersökningens slutsats 

(se 8.1) eller inte. För de miljöaspekter som inte vägs in i undersökningens slutsats ges 

en motivering. 

Miljöaspekt Sammanfattning Vägs in i 

behovs-

bedöm-

ning? 

Motivering till att inte 

väga in aktuell 

miljöaspekt i 

behovsbedömningen 

Naturvärden 

och skyddade 

arter 

Då vanlig groda är hittad i området 

ska kompletterande 

groddjursinventering och eventuellt 

även artskyddsutredning göras. 

För det tidigare detaljplaneförslaget 

har en naturvärdesinventering gjorts 

2017. Klass 3 påverkas. Grova träd 

finns inom området vilka har ett 

naturvärde. 

Kompletterande 

naturvärdesinventering för resterande 

delar av planområdet ska göras. 

Ja  

Över-

svämning 

Inom delar av området råder risk för 

översvämning pga. höga flöden i 

Kyrkebäcken och anslutande 

vattendrag. Dagvattenutredning ska 

göras. 

 

Ja  

Dagvatten 

och 

vattenflöde 

Kyrkebäcken som med flera 

förgreningar genomflyter området 

kommer att påverkas på vissa 

sträckor (flyttas/kulverteras) vilket 

kan kräva anmälan eller tillstånd.  

Dagvatten från planområdet ska 

omhändertas på ett sådant sätt att 

varken flödet eller kvaliteten i 

Kyrkebäcken ändras. 

 

Uttalande från Sportfiskarna efter 

konsultation: Bäcken ”håller 

möjligtvis lite spigg men har inget 

värde som öringbiotop och genom 

kulverten simmar inte fisken. 

Däremot får man ta hänsyn till 

nedströms liggande biotoper.”  

Ja  
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Dagvattenutredning ska göras där 

exploateringens påverkan på 

miljökvalitetsnormer för vatten ska 

utredas. 

Mark-

avvattnings-

företag 

Markavvattningsföretag inom 

området kommer att behöva 

avvecklas i samband med 

exploateringen.  

 

Ja  

Arkeologi Lämningar inom området.  

BM2016:6 (fornlämning) 

BM2016:7 (Övrig kulturhistorisk 

lämning) 

BM2016:8 (Övrig kulturhistorisk 

lämning) 

Ej inrapporterat boplatsläge (se Au 

2016:38 

 

En komplettering av arkeologisk 

utredning ska utföras då planområdet 

utökats. Befintlig fornlämning 

kommer behöva tas bort. 

 

Ja  

Kulturmiljö Större delen av området har tidigare 

varit betesmark omgärdat av 

åkermark. Delar av området har 

sedan beskogats. Området inhyser 

därmed kulturvärden (om än inte 

skyddsvärda), som kommer att 

påverkas.  

 

Ja  

Geoteknik Förutsättning för skred i finkornig 

jordart och risk för mindre skred i 

bergsslänten i områdets nordöstra 

del. 

Geoteknisk utredning ska göras. 

Ja  

Mark-

föroreningar 

och luft-

föroreningar  

Historisk inventering av nuvarande 

och tidigare industriverksamheter 

inom delar av industriområdet ska 

göras för att kunna bedöma om 

marköroreningar kan ha spridits till 

planområdet.  

Ja  
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Risker Planområdet ligger vid väg 168, 

Rollsbovägen och Truckgatan där 

vissa transporter av farligt gods 

eventuellt förekommer. 

Riskutredning ska göras där även 

risken med närheten till 

industriområdet och förvarande av 

farlig vara tex. brandfarlig vätska, 

brandfarlig gas och explosiv vara ska 

utredas. 

Hantering av släckvatten från 

närliggande industriområde ska 

utredas i dagvattenutredningen. 

Ja  

Trafik  Biltrafiken kommer öka men 

samtidigt kan sammanlänkningen av 

Kungälv och Ytterby som 

tillkomsten av arenaområdet innebär, 

leda till ett tryggare stråk mellan 

orterna vilket i sin tur leder till att 

fler personer kan välja att cykla eller 

gå mellan orterna i stället för att åka 

bil. Närhet finns också till 

kollektivtrafik.  

 

Ja  

Buller Delar av området är idag utsatt för 

flygbuller och vägtrafikbuller. Den 

ökade trafiken till arenaområdet kan 

ge upphov till ökade bullernivåer för 

ett eventuellt framtida hotell ovanpå 

arenorna. En enklare bedömning av 

trafikbuller ska göras. En mer 

omfatta bullerutredning kommer inte 

göras. 
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7.1 Slutsats 

Medverkande tjänstemän 

Sara Ekelund Planenheten 

Anna Dahlén Planenheten 

Erik Liedner Planenheten 

Fredrik Horn Miljöenheten 

 

Sektor samhälle och utveckling 

Sara Ekelund 

 

 

 

Kommunen bedömer, att planens genomförande inte antas innebära betydande miljöpåverkan 

så som avses i 6 kap MB. Den påverkan som planen kan innebära bedöms kunna utredas inom 

ramen för detaljplanen. Motiven till ställningstagandet sammanfattas nedan: 

 
Detaljplanen innebär inte att marken tas i anspråk för något av ändamålen i PBL 4 kap. 34§.  

 

Inga riksintressen påverkas av den föreslagna användningen av marken. 

Anläggningen är väl lokaliserad med närhet till kollektivtrafik och gc-stråk.  

De miljöaspekter som identifierats ovan kommer att utredas och planförslaget kommer att 

bearbetas utifrån utredningarnas slutsatser.  
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-14
Sida 5 (7)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 35/2022

Information Samråd Detaljplan för besöksanläggningar m.m. Rollsbo 1:32 
m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" (Dnr KS2021/1047)

Sara Ekelund och Rickard Holmgren informerar om planarbetet och samråd för 
Arenaområde vid Yttern. 

Planområdet 
 Gränsar till Rollsbo industriområde, bostäder i sydväst
 Volym och illustrationsplan – Volym
 Idrottshall, centrumfunktioner, café/restaurang, ishockey/konståkning
 Parkeringslösning ska vara flexibel i området
 Torg mellan byggnader + park som hanterar dagvatten då det finns ett öppet dike söder om 

fotbollsplanerna.
 För att förebygga översvämningar: dagvattendammar behöver byggas, samt att området behöver 

höjdsättas.
 Gång och cykelväg 

Parallellt med detaljplanen har planenheten tagit fram ett kvalitetsprogram
 Inte juridiskt bindande
 Fokusområden
o Aktivitet
o Trygghet
o Inkludering
o Representativitet
o Ekologisk hållbarhet 
o Hållbart resande

Sara Ekelund visar detaljplanen.
 Utförande: riskutredning har identifierat Marstrandsvägen och Rollsbo industriområde 

som riskområden.
o Bör inte ha entréer mot dessa.
o Ventilation ska läggas på taket på grund av angränsar till stora industrilager 
o Ishall som hanterar ammoniak
o Simhall som hanterar klor

 Dessa gaser är tunga och sänker sig till marken – därav ventilation på taket
 Utredningar (arkeologi, trafik, parkering, geoteknik med mera.)
 Skyfallshantering befintlig och framtida situation.

o Området hade idag svämmat över.

Gång och cykeltrafik – breddar Ytterbystigen 

 Trafiklösningar och parkering – kapaciteten är acceptabel om vissa åtgärder genomförs. 
Exempelvis Marstrandsvägen kommer kompletteras med två körfält i vardera riktnin

 Rollsbokrysset byggs om
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-14
Sida 6 (7)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

 Ny infart
 Bussparkering

Ove Wiktorsson (C): Busshållsplatsen försörjer både skola och Komarken. 
Avstigningsplatsen hamnar långt bort.

Rickard Holmgren: Planeras idag vara ca 50-70 m. Från Ytterby till Kungälv är hållplatsen 
för nära korsning. 

Utskottets ledamöter diskuterar följande frågor med Sara, Rickard och Fredric Norrå;
 Trafikverket gällande framför allt Marstrandsvägen.
 Kyrkebäcken – Länsstyrelsen tydliga med att inget mer vatten får tillföras.
 Höjdsättning 
 Hur förlägga bussparkering samt nyttja infarter
 Stadsgata
 Plushöjder
 Pågående dialog med fastighetsägare

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.

__________
Morgan Carlsson (SD) och Martin Högstedt (UP) lämnar en gemensam anteckning till 
protokollet.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-14
Sida 5 (7)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 35/2022

Information Samråd Detaljplan för besöksanläggningar m.m. Rollsbo 1:32 
m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" (Dnr KS2021/1047)

Sara Ekelund och Rickard Holmgren informerar om planarbetet och samråd för 
Arenaområde vid Yttern. 

Planområdet 
 Gränsar till Rollsbo industriområde, bostäder i sydväst
 Volym och illustrationsplan – Volym
 Idrottshall, centrumfunktioner, café/restaurang, ishockey/konståkning
 Parkeringslösning ska vara flexibel i området
 Torg mellan byggnader + park som hanterar dagvatten då det finns ett öppet dike söder om 

fotbollsplanerna.
 För att förebygga översvämningar: dagvattendammar behöver byggas, samt att området behöver 

höjdsättas.
 Gång och cykelväg 

Parallellt med detaljplanen har planenheten tagit fram ett kvalitetsprogram
 Inte juridiskt bindande
 Fokusområden
o Aktivitet
o Trygghet
o Inkludering
o Representativitet
o Ekologisk hållbarhet 
o Hållbart resande

Sara Ekelund visar detaljplanen.
 Utförande: riskutredning har identifierat Marstrandsvägen och Rollsbo industriområde 

som riskområden.
o Bör inte ha entréer mot dessa.
o Ventilation ska läggas på taket på grund av angränsar till stora industrilager 
o Ishall som hanterar ammoniak
o Simhall som hanterar klor

 Dessa gaser är tunga och sänker sig till marken – därav ventilation på taket
 Utredningar (arkeologi, trafik, parkering, geoteknik med mera.)
 Skyfallshantering befintlig och framtida situation.

o Området hade idag svämmat över.

Gång och cykeltrafik – breddar Ytterbystigen 

 Trafiklösningar och parkering – kapaciteten är acceptabel om vissa åtgärder genomförs. 
Exempelvis Marstrandsvägen kommer kompletteras med två körfält i vardera riktnin

 Rollsbokrysset byggs om
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-14
Sida 6 (7)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

 Ny infart
 Bussparkering

Ove Wiktorsson (C): Busshållsplatsen försörjer både skola och Komarken. 
Avstigningsplatsen hamnar långt bort.

Rickard Holmgren: Planeras idag vara ca 50-70 m. Från Ytterby till Kungälv är hållplatsen 
för nära korsning. 

Utskottets ledamöter diskuterar följande frågor med Sara, Rickard och Fredric Norrå;
 Trafikverket gällande framför allt Marstrandsvägen.
 Kyrkebäcken – Länsstyrelsen tydliga med att inget mer vatten får tillföras.
 Höjdsättning 
 Hur förlägga bussparkering samt nyttja infarter
 Stadsgata
 Plushöjder
 Pågående dialog med fastighetsägare

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.

__________
Morgan Carlsson (SD) och Martin Högstedt (UP) lämnar en gemensam anteckning till 
protokollet.
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Handläggarens namn
Karolina Lovric 

3/16/2022

Revidering av riktlinjer för bisyssla  (Dnr KS2021/1438-3)
Sammanfattning
Sommaren 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören uppdrag gällande 
rättssäker hantering av anställdas bisysslor. Arbetet med framtagande av digitalt formulär för 
anmälan av bisyssla i systemet WinLas har pågått och på kommunstyrelsens möte den 16 
februari 2022 presenterades det digitala formuläret, dess innehåll och gången för beslut.

Den 15 december 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att anta förslag till riktlinjer för 
anställdas bisysslor. Riktlinjerna för anställdas bisysslor syftar till att skapa ökad transparens 
och öppenhet angående hanteringen av bisysslor. Arbetet med framtagande av digitalt 
formulär för anmälan av bisyssla i systemet WinLas har pågått och på kommunstyrelsens 
möte den 16 februari 2022 presenterades det digitala formuläret, dess innehåll och gången 
för beslut. 

Då det digitala formuläret är redo att sjösättas, föreslår förvaltningen nu att riktlinjer för 
bisysslor revideras, för att det ska bli tydligt att sektor-/stabschef, i samråd med juridiskt 
kompetent person, bereder beslut om medarbetares bisyssla till kommundirektör. Med 
bakgrund mot detta föreslår förvaltningen även att kommunstyrelsens delegationsordning, 
punkt A26, ändras från att sektorchef till att kommundirektör har delegation att pröva 
anställdas bisysslor. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen:
1. Reviderade riktlinjer för bisysslor antas enligt förslag. 
2. Rätt att fatta beslut enligt punkt A26 i kommunstyrelsens delegationsordning 
ändras från sektorchef till kommundirektör i samråd med kommunjurist eller 
annan juridiskt kompetent tjänsteperson.

Juridisk bedömning 
I kommunallagen (KL 2017:725) vidhålls att Sveriges kommuners verksamhet bör vila på en 
grund av opartiskhet och transparens.

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.
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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 
som bisysslor utifrån Lagen om Offentlig Anställning (LOA) och ska därför bedömas av
arbetsgivaren utifrån att de potentiellt kan vara förtroendeskadliga.

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.

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).

Förvaltningens bedömning
16 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören uppdrag gällande 
rättssäker hantering av anställdas bisysslor. Uppdraget innefattar följande delar:

1. Att inventera kommunens anställdas bisysslor. 

2. Att uppdatera regelverk, delegeringsordning samt rutiner och avtal kring 
kommunens hantering av anställdas bisysslor. 



10 Revidering av riktlinjer för bisyssla  - KS2021/1438-3 Revidering av riktlinjer för bisyssla  : Revidering av riktlinjer för bisyssla

3(6)

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. 

4. Att förändra delegation för beslut om bisyssla till kommundirektör och 
tjänstepersoner med formell juridisk kompetens. 

5. Att utarbeta rutiner för uppföljning och inkludera bisysslorna i arbetet med 
kommunstyrelsens internkontroll. 

6. Att ta fram en aktuell information om bisysslor som ska delges kommunens 
anställda. 

Den 10 november påbörjade PWC, som upphandlats förändamålet, sin genomlysning av 
Kungälvs kommuns anställdas bisysslor. Detta genom att bland annat samköra Bolagsverkets 
och Skatteverkets register med kommunens lista över anställda. Den 8 december blev 
genomlysningen färdig och presenterades för förvaltningsledningen som har omhändertagit 
listorna på de bisysslor som behöver ses över och eventuellt omvärderas.  

Den 15 december 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att anta förslag till riktlinjer för 
anställdas bisysslor. I samband med att ärendet beslutades redovisades även ett antal åtgärder 
och kommande arbete inom ramen för uppdraget gällande rättssäker hantering av anställdas 
bisysslor.

Arbetet med framtagande av digitalt formulär för anmälan av bisyssla i systemet WinLas har 
pågått och på kommunstyrelsens möte den 16 februari 2022 presenterades det digitala 
formuläret, dess innehåll och gången för beslut. Då det digitala formuläret nu är redo att 
sjösättas, föreslår förvaltningen nu att riktlinjer för bisysslor revideras, för att det ska bli 
tydligt att sektor-/stabschef, i samråd med juridiskt kompetent person, bereder beslut om 
medarbetares bisyssla till kommundirektör.

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 som har, eller planerar för, bisyssla ska fylla i eller förnya ”Anmälan av 
bisyssla” årligen i personalsystemet. Det är medarbetarens ansvar att förnya anmälan i tid, då 
anmälan endast gäller som längst i ett år. Fråga om medarbetare har, eller planerar för, 
bisyssla är en stående punkt i samband med utvecklings- eller uppföljningssamtal en gång 
om året. Närmaste chef tillsammans med medarbetare ansvarar för att detta sker. 
Arbetsgivaren bedömer och beslutar bisysslan på nytt genom blanketten i WinLas. 

På APT och vid introduktionen informeras medarbetare om skyldigheten att anmäla bisyssla. 
Stickprovskontroller genomförs i interkontrollsarbetet. 

Riktlinjerna gäller även för kommunens helägda aktiebolag efter beslut i respektive bolag. 
Avsikten är att kommunen och dess bolagskoncern ska ha en gemensam riktlinje för 
anställdas bisysslor. 

En av de andra föreslagna åtgärderna som redovisades i tjänsteskrivelsen inför 
kommunstyrelsens beslut den 15 december var en ändring i kommunstyrelsens 
delegationsordning. Punkt A26 ger sektorchef, i samråd med HR-chef och kommundirektör, 
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delegation att fatta beslut om anställdas bisysslor. Med bakgrund mot uppdraget till 
kommundirektören har det digitala formuläret för anmälan anpassats till att enhetschef, 
sedan sektor-/stabschef i samråd med juridiskt kompetent person, bereder beslut om att 
godkänna eller förbjuda medarbetares bisyssla till kommundirektör. Denna nya gång innebär 
att kommunstyrelsens delegationsordning avseende beslut om bisysslor behöver revideras.

Nr Ärende Lag/Lagrum Delegat Anmärkning 
A26 Prövning av 

bisysslor
Sektorschef

Kommundirektör

I samråd med 
HR-chef och 
kommundirektör

I samråd med 
kommunjurist 
eller annan 
juridiskt 
kompetent 
tjänsteperson

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet bidrar till kommunstyrelsen resultatmål, att det ska vara attraktivt att vara 
anställd i Kungälvs kommun. Detta genom att riktlinjerna skapar för anställda tydlighet 
samt en likvärdig bedömning.

Riktlinjer för bisyssla bidrar även 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 

Riktlinjer om bisyssla bedöms inte vara i kontrast mot kommunen handlingsplan
för kränkande särbehandling, arbetsgivarpolicy eller hälso- och arbetsmiljöpolicy. 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Riktlinjer för bisyssla och revidering av kommunstyrelsens delegationsordning syftar till att 
skapa tydlighet i hanteringen av anställdas bisysslor. Handläggning och beslutsfattande alltid 
ska göras av medarbetare som är fria från jäv och bisysslor ska inte vara hindrande för att 
utföra arbetsuppgifterna, eller kan anses konkurrera med kommunens verksamheter

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
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. Målet är att det endast ska förekomma tillåtna bisysslor och 
riktlinjerna är ämnade till att skapa en tydlighet i hantering och regler. 

En god arbetsmiljö, hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik, 
effektiv och hälsofrämjande arbetsplats. God hälsa och arbetsmiljö kräver gemensam 
helhetssyn, ledningsförankring, långsiktighet och uthållighet. Det är arbetsgivaren som har 
huvudansvaret för arbetsmiljön

Ekonomisk bedömning
Digitaliseringen av anmälan av bisyssla har gjorts i form av ett pilotprojekt tillsammans med 
WinLas. Då satsningen har skett inom ramen för pilotprojekt, där Kungälvs kommun är 
först ut med en digital anmälan, har anpassningen av systemet inte fakturerats. Kostnader i 
förvaltningen kopplade till arbetet har varit i form av arbetstid.

PWC:s kartläggning av kommunens anställdas bisysslor, som beställdes inom ramen för 
uppdraget från kommunstyrelsen, har uppgått i 64 000 kronor. Kostnaden har hanterats 
inom befintlig ram.

Förslag till beslut
1. Reviderade riktlinjer för bisysslor antas enligt förslag. 
2. Rätt att fatta beslut om prövning av bisysslor enligt punkt A26 i 
kommunstyrelsens delegationsordning ändras från sektorchef till kommundirektör 
i samråd med kommunjurist eller annan juridiskt kompetent tjänsteperson.

Haleh Lindqvist Ann-Charlott Backström
kommundirektör HR-chef

Expedieras till: 
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För kännedom till:

 



10 Revidering av riktlinjer för bisyssla  - KS2021/1438-3 Revidering av riktlinjer för bisyssla  : Riktlinjer_Bisysslor_REVIDERAD

1

Riktlinjer vid hantering av 
Bisyssla
Riktlinjer

Diarie-/dokumentnummer: KS2021/1070
Beslut: <Datum-…Instans §…/År>                                                                                                                                                              
Giltighetstid: <Datum-...>
Dokumentansvarig: HR-chef
Senast uppdaterad av: Karolina Lovric



10 Revidering av riktlinjer för bisyssla  - KS2021/1438-3 Revidering av riktlinjer för bisyssla  : Riktlinjer_Bisysslor_REVIDERAD

2

Innehållsförteckning
1. Inledning ........................................................................................................................................3

2. Relation till andra styrdokument ..................................................................................................3

3. Syfte.................................................................................................................................................3

4. Mål och viljeinriktning ..................................................................................................................4

5. Riktlinjer för hantering av bisysslor (senast uppdaterade 2021-11-25) ........................................4

7. Uppföljning ..................................................................................................................................10



10 Revidering av riktlinjer för bisyssla  - KS2021/1438-3 Revidering av riktlinjer för bisyssla  : Riktlinjer_Bisysslor_REVIDERAD

3

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. För att underlätta anmälan av bisysslor och göra processen 
överskådlig har ett digitalt formulär upprättats. 

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.

Detta styrdokument är i enlighet med Hälso- och arbetsmiljöpolicy och arbetsgivarpolicy för 
Kungälvs kommun

3. Syfte

Bedömningen har gjorts att det finns utrymme för Riktlinjerna för anställdas bisysslor syftar 
till att skapa 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. Genom att centralisera hanteringen av bisysslor 
där enhetschef, sedan sektor-/stabschef i samråd med juridiskt kompetent person, bereder beslut 
om att godkänna eller förbjuda medarbetares bisyssla till kommundirektör 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 digital anmälan för bisysslor leder 
till ökad tillgänglighet vilket också ökar kommunens transparens i frågan. 
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Riktlinjerna gäller även för kommunens helägda aktiebolag efter beslut i respektive bolag. 
Avsikten är att kommunen och dess bolagskoncern ska ha en gemensam riktlinje för anställdas 
bisysslor. 

4. Mål och viljeinriktning

Målsättningen för detta styrdokument är att få de nya riktlinjerna godkända så att hanteringen 
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.  Genom den digitala anmälan av bisyssla kommer det att tydligare 
för arbetstagare och arbetsgivare att se om bisysslan är godkänd eller inte då detta kommer 
framgå tydligt. Riktlinjerna syfte är att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara
arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Målet 
är att det endast ska förekomma tillåtna bisysslor, samt att handläggning och
beslutsfattande alltid ska göras av medarbetare som är fria från jäv.

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.
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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. 

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 

1 Innefattar både lokala och centrala uppdrag.
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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 
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
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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. 

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 5.9 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 som har, eller planerar 
för, bisyssla 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 
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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 5.10 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 medarbetares bisyssla, bereds av enhetschef, sedan sektor-/stabschef, i 
samråd med juridiskt kompetent person, till kommundirektör eller kommunstyrelsens 
ordförande (se kommunstyrelsens delegationsordning). Beslut om bisyssla anmäls som 
delegationsbeslut till kommunstyrelsen, oavsett om bisysslan godkänts eller nekats. 

Beslut om förbud av 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  5.11 Överprövning
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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 5.12 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.

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 5.13 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 som har, eller planerar för, bisyssla ska fylla i eller förnya ”Anmälan av bisyssla” 
årligen i personalsystemet. Det är medarbetarens ansvar att förnya anmälan i tid, då anmälan 
endast gäller som längst i ett år. Fråga om medarbetare har, eller planerar för, bisyssla är en 
stående punkt i samband med utvecklings- eller uppföljningssamtal en gång om året. Närmaste 
chef tillsammans med medarbetare ansvarar för att detta sker. 
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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

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 som har, eller planerar för, bisyssla ska fylla i eller förnya ”Anmälan av bisyssla” 
årligen i personalsystemet. Fråga om medarbetare har, eller planerar för, bisyssla är en stående 
punkt i samband med utvecklings- eller uppföljningssamtal en gång om året en gång om året. 
Arbetsgivaren bedömer och beslutar bisysslan på nytt genom blanketten i WinLas. 

På APT och vid introduktionen informeras  medarbetare om skyldigheten att anmäla bisyssla. 
Stickprovskontroller genomförs i interkontrollsarbetet. 



11 Jämställdhetsintegrering uppföljning - KS2022/0037-1 Jämställdhetsintegrering uppföljning  : Uppföljning jämställdhetsintegrering 2022

 

 

Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv.  

www.kungalv.se 

 

 
Jämställdhetsintegrering 
 

Uppföljning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diarienummer: KS2021/1808 
Beslutad av KS: 
Förvaltningsledningen 2022-02-22 
Dokumentansvarig: HR-chef 
Giltighetstid: 2022-12-31 
 
  



11 Jämställdhetsintegrering uppföljning - KS2022/0037-1 Jämställdhetsintegrering uppföljning  : Uppföljning jämställdhetsintegrering 2022
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Jämställdhetsintegrering  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för att 
stärka arbetet med jämställdhetsintegrering. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska 
vara självklart i alla verksamheter för att kunna erbjuda en jämställd service för alla som bor, 
arbetar och vistas i Kungälvs kommun. Strategin togs fram 2015 Strategin har vuxit fram för 
att motverka tendenser till att jämställdhetsfrågorna kommer i skymundan. Kungälvs kommun 
tog beslut 2015 att ansluta sig till strategin. 
 
Länsstyrelsen har nu tagit beslut om att förlänga tiden för genomförande/implementering och 
uppföljning av beslutade insatser till 2022. Det är därför nu dags att följa upp insatser och om 
insatser ännu inte genomförts planera in dessa under 2022 då uppföljning ska ske senast 
2022-12-31.  
 
 
 
 
Vad är jämställdhetsintegrering 
Jämställdhetsintegrering innebär att förslag, genomförande och utvärdering av insatser i 

verksamheten ska analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att säkerställa likvärdig 

service, resurstilldelning och inflytande för flickor och pojkar, kvinnor och män. En viktig 

princip är att göra jämställdhet till en del av organisationens ordinarie verksamhet. Det kräver 

att ett jämställdhetsperspektiv finns med i all planering av verksamheten, beslutsfattande, 

genomförande och uppföljning. 

  

Kungälvs kommun anslöt sig 2015 till strategin Jämställt Västra Götaland för 
jämställdhetsintegrering i Västra Götalands län. Förvaltningsledningen valde ett antal 
områden att arbeta med som därefter beslutades i KS 2015-01-17. 
 
 
Insatser och uppföljning av jämställdhetsintegrering 

Nedanstående insatser har beslutats av KS 2015 och utifrån jämställdhetsintegrering ska 
dessa genomföras inom befintligt ekonomisk ram.  Dokumentation av genomförda insatser, 
när de genomfördes och uppföljning av insatser ska redovisas i årsberättelse 2022. 

 

 

Redovisning av genomförda insatser 

Genomförda insatser redovisas i samband med årsberättelse 2022. 

 

 

Metodstöd 

Länsstyrelsen har tagit fram ett metodstöd för jämställdhetsintegrering som kan vara till hjälp 
vid genomförandet av de insatser som KS beslutat om. 

https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=1058782bdcfb43868678
62f3a3dca634 
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Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv.  

www.kungalv.se 

 

 

 

 

Insats Verksam
het 

Vad vill vi göra Det här är 
genomfört 

Uppföljning 

Verka för könsuppdelad 
statistik gällande 
kommunens 
serviceutbud med syfte 
att analysera och 
eventuellt omfördela 
resurser för flickor och 
pojkar, kvinnor och män. 
 

Kungälvs 
kommun 

Sektorer tar fram 
könsuppdelad statistik 
utifrån varje 
verksamhets möjlighet 
och behov. 
 

Statistik tas fram till 
verksamhetsplan 
2021. 

Uppföljning sker i 
verksamhetsplan per 
sektor. 

Genomföra 
kunskapshöjande 
insatser kring våld i nära 
relationer.  
 

Bildning 
och 
Lärande 
/grundskola 
och 
gymnasiet 
samt 
Trygghet 
och Stöd 

Kompetenshöjande 
insatser samordnas 
via kurator högstadiet 
och gymnasiet. Fokus 
på löpande dialog med 
professionella. I 
kommunens 
övergripande nätverk 
kring våld i nära 
relationer är detta ett 
återkommande tema 
som även finns med 
som ett avsnitt i 
handbok för 
socialtjänstens och 
hälso- och  
sjukvårdens arbete 
med våld i nära 
relationer. 
 

Kompetenshöjande 
insatser för våld i nära 
relationer är genomfört 
via olika utbildningar 
och framtagen 
anvisning. 
 
Exempel på 
kompetenshöjande 
insatser är utbildning 
för socialtjänst skola 
kring hedersrelaterat 
våld och förtyck. Inom 
socialtjänsten riktad 
utbildning kring att 
bedöma och upptäcka 
våld i nära relationer. 

Utgångspunkt för 
uppföljning är antagen 
i  
Plan för trygghet i 
Kungälv samt  
underliggande 
anvisning. Dessa 
dokument  
följs upp årligen.  
. 
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Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv.  

www.kungalv.se 

 

Sprida kunskap, 
erfarenheter och verktyg 
för att minska 
självskadebeteendet 
hos unga kvinnor och 
män.  
 

Bildning 
och lärande 
samt 
Trygghet 
och stöd 

Elevhälsan Bildning 
och lärande har utifrån 
sitt grunduppdrag att 
arbeta aktivt med 
frågor om 
självskadebeteende 
hos unga kvinnor och 
män (samtal och olika 
förebyggande 
insatser).  
 
Familjehuset Klippan 
Trygghet och stöd är 
en mottagning för barn 
och unga 6 -18 år som 
behöver stöd av olika 
anledningar kring 
lindrig psykisk ohälsa. 

Pågående utifrån 
behov i verksamhet i 
samverkan med hälso- 
och sjukvård. 

Kontinuerligt arbete. 
 
 

Utveckla och sprid 
kunskap om strategier 
för att hantera stress, 
särskilt riktat till unga 
kvinnor och män. 
 

Bildning 
och 
Lärande / 
grundskola
n och 
gymnasiet 
 
Trygghet 
och stöd 
/Familjehus
et Klippan 
 

Generella insatser 
inom skolan, till 
exempel TMR (Träning 
för medveten närvaro) 
samt individuella och 
riktade gruppinsatser 
från elevhälsan och 
Familjehuset Klippan. 
 

Pågående utifrån 
behov i verksamhet i 
samverkan med hälso- 
och sjukvård. 

Uppföljning 
genomförd via 
ungdomsenkäten 
LUPP där det 
framkommer att tjejer 
visar  
på bland annat stress, 
nedstämdhet och  
svårt att somna 
medan dessa problem 
är  
mindre vanliga bland 
killar. 
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Genomföra 
utbildningsinsatser om 
internet som arena för 
grooming, sex mot 
ersättning, prostitution 
och människohandel för 
sexuella ändamål.  
 
 

Bildning 
och 
Lärande 
(grundskola 
och 
gymnasiet) 
samt 
Trygghet 
och Stöd 

Pågående 
kompetenshöjande 
insatser. Samordnas 
via kurator högstadiet 
och gymnasiet. Mycket 
fokus på löpande 
dialog med 
professionella. I 
kommunens 
övergripande nätverk 
kring våld i nära 
relationer är detta ett 
återkommande tema.   
Finns även med som 
ett avsnitt i Handbok 
för socialtjänstens och 
hälso- och  
sjukvårdens arbete 
med våld i nära 
relationer. 

Kommunövergripande 
nätverk om våld i nära 
relationer har under 
2021 haft 
fokusområden att 
fördjupa sig kring 
pornografi och sexuellt 
våld. Högstadiet och 
gymnasiet jobbar aktivt 
med frågan i 
undervisning och i 
samverkan med 
elevhälsan.  
 
 

Detta följs årligen upp 
utifrån skolornas  
ordinarie 
värdegrundsarbete. 
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Inrätta likvärdiga rutiner, 
stöd och 
behandlingsinsatser i 
hela länet för 
våldsutsatta barn som 
lever med våld och 
våldsutövare genom att: 

- Samordna och 
arrangera 
kunskaps- och 
kompetensutvec
klingsinsatser i 
hela länet. 

- Säkerställa 
tillgångar och 
riktlinjer för att 
fråga om våld i 
rutinmässigt och 
på indikation. 

- Tillhandahålla 
kunskap till 
yrkesverksamm
a för att 
identifiera 
tecken på 
våldsutsatthet. 

 

Trygghet 
och Stöd/ 
Folkhälsan 

Pågående utifrån 
samverkansavtal med 
Dialoga. Utgångspunkt 
är framtagen anvisning 
Våld i nära relationer. 

Inventerat pågående 
arbete kring våld i nära 
relationer i samverkan 
med skola, 
socialtjänst, hälso- och 
sjukvård, polisen och 
civilsamhället. 
Genomfört olika 
utbildningsinsatser 
ihop med 
samverkansparter. 
Uppdaterat 
kommunens hemsida 
om Våld i nära 
relationer samt spridit 
informationsmaterial i 
samhället.  
 
 

Uppföljning sker 
utifrån kommunens  
ordinarie 
kvalitetsarbete.  
Utgångspunkt för 
uppföljning är även  
antagen i Plan för 
trygg i Kungälv samt 
anvisning Våld i nära 
relationer som  
årligen följs upp. 

Inventera rutiner för att 
förebygga och upptäcka 
våld som utövas av 
anhörigvårdare. 
 

Trygghet 
och Stöd 
har 
upprättat 
rutin kring 
våld i nära 
relationer 
som utövas 
av 
anhörigvård
are. 
 

Pågående Rutinen för att 
upptäcka våld som 
utövas av 
anhörigvårdare 
behöver göras känd 
och förankrad bland 
berörda partner. 
 

Uppföljning sker 
utifrån Trygghet och 
stöds  
ordinarie 
kvalitetsarbete. 
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Inrätta rutiner för att 
säkerställa likvärdiga 
möjligheter till 
fritidsaktiviteter för 
invånare genom att 
genomföra 
könskonsekvensanalyse
r: 

- Vid fördelning 
av medel till 
idrottsföreningar 
och det fria 
kulturlivet 

- Vid fördelning 
av träningstider.  

 

Samhälle 
och 
Utveckling / 
Fritid 

Riktlinjer för 
föreningsstöd är 
KS2020/0674. 
Målsättning med 
styrdokumentet är att 
skapa tydlighet 
avseende vilket 
föreningsstöd som kan 
sökas och fastställa 
tydliga villkor och 
kriterier för 
bedömning. 

Vid fördelning av 
medel till idrotts- 
föreningar och stöd till 
kulturföreningar tas 
ingen hänsyn till kön, 
utan alla idrotts- och 
kulturföreningar 
behandlas likvärdigt  
utifrån demokratiska 
värderingar och allas 
lika värden.  
 
Vid fördelning av 
träningstider erhåller 
föreningar tider efter 
hur många aktiva 
individer de har och en 
procentsats räknas 
därefter ut.  
 
 

Det är upp till 
föreningar att fördela 
tilldelade träningstider 
mellan sina aktiva lag.  
 
Kungälvs kommun 
har valt, gällande 
lokstödet, att betala ut 
per individ, inte  
utifrån kön.   
 

Jämställdhetsintegrera 
folkbibliotekets 
repertoar, besöks- och 
publikarbete genom att 
analysera 
inkluderande/exkluderan
de faktorer samt vilka 
som upplever sig 
representerade i 
kulturutbudet.  

Bildning 
och lärande 
/ Kultur och 
bibliotek 
 

Insatser i 
programverksamhet 
för allmänhet och 
kulturskola efter 
genomförda analyser 
utifrån ett köns- och 
mångfaldsperspektiv. 

Återkommande 
analyser av 
genomförda insatser. 

Analyser visar att trots 
insatser riktade mot 
män är besökare i 
huvudsak kvinnor. 
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Handläggarens namn
Helen Nauber 

3/16/2022

Jämställdhetsintegrering uppföljning av implementering 
(Dnr KS2022/0037-1)

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västra Götaland har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för att 
stärka arbetet med jämställdhetsintegrering. 

Jämställdhetsintegrering innebär att verksamheter erbjuder en jämställd service för alla som 
bor, arbetar och vistas i Kungälvs kommun så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar 
kan leva jämställda liv.

Kungälvs kommun anslöt sig till strategin 2015. Strategin gäller till 2022.  

Utifrån strategin beslutade förvaltningsledningen 2015 vilka områden som skulle 
jämställdhetsintegreras och en Plan för jämställdhetsintegrering togs fram. Planen har nu 
följts upp och uppföljningen visar att samtliga insatser är genomförda.

Juridisk bedömning 
Kungälvs kommun anslöt sig till Västra Götalands strategi 2015 och har nu genomfört de 
insatser som beslutades i förvaltningsledningen i enlighet med strategin.

Förvaltningens bedömning
Kungälvs kommun har genomfört de insatser som förvaltningsledningen tog beslut om och 
som ingick i Västra Götalands strategi för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Genomförda åtgärder enligt plan för jämställdhetsintegrering uppfyller kommunfullmäktiges 
strategiska mål
:
1. Plan för jämställdhetsintegrering skapar goda förutsättningar 

för livslångt lärande och god elevhälsa. 
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2. Genom insatser för jämställdhetsintegrering inom Trygg och Stöd står Kungälvs 
kommun för en trygg omsorg där de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen.

3. Jämställdhetsintegrering skapar möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar och goda
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen.

4. Att alla medborgare oberoende kön ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt 
kulturliv

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Kommunfullmäktiges handlingsplan social hållbarhet och folkhälsa anger i de strategiska 
målen bland annat.:
- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv

Barn och ungdomspolicyn anger att barn och ungdomars bästa skall komma i främsta 
rummet vid genomförande av alla åtgärder som berör barn och ungdomar. Det anges även 
att hälsofrämjande och förebyggande insatser såsom barnperspektivet skall beaktas vid 
samtliga kommunala beslut.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Jämställdhetsintegrering handlar om att jämställdhetsperspektiv ska vara självklart i 
verksamheter för att kunna erbjuda en jämställd service för alla som bor, arbetar och vistas i 
Kungälvs kommun.  Kungälvs kommun har arbetat med insatser fastställda av 
förvaltningsledningen som bygger på Västra Götalands plan för jämställdhetsintegrering.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Genom att arbeta med jämställdhetsintegrering medvetandegörs det för medarbetare att 
jämställdhet gäller för alla, medarbetare som medborgare. I Kungälv har alla människor lika 
värde oberoende kön. 

Ekonomisk bedömning
Insatser har genomförts inom befintlig budgetram. Jämställdhetsintegrering har inte krävt 
extra kostnader.

Förslag till beslut
Upprättat förslag till uppföljningen antas.

Namn Namn
Titel Titel
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Expedieras till: 

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Erik Lennerstedt 

3/16/2022

IT-strategi tjänsteskrivelse (Dnr KS2021/1814-1)
Sammanfattning
Digitalisering är inte ett ändamål i sig utan skall utgå ifrån verksamhetens behov. IT är ett 
verktyg i detta arbete och ska möjliggöra och underlätta för verksamheten och dess 
utveckling. 
Syftet med IT-strategin är att införa enhetliga arbetssätt och rutiner för IT-området, som 
leder till enkla, effektiva och säkra verktyg för medarbetare och medborgare.

Förvaltningen föreslår att det upprättade förslaget till IT-strategi antas.

Juridisk bedömning 
IT-strategin bedöms ligga inom ramen för det kommunala uppdraget. Vidare är strategin 
övergripande och juridiska bedömningar inom IT-området är gjorda inom ramen för andra 
styrdokument. 

Verksamhetens bedömning
Kommunfullmäktige fattade 2019-11-07 beslut om ett digitaliseringsprogram. Det anger de 
övergripande målen för digitaliseringen av kommunens verksamheter. Utöver 
digitaliseringsplanen finns det ett antal andra styrdokument som berör IT-området, 
systemförvaltarhandbok, kommunikation, informationssäkerhetspolicy. 
Alla dessa dokument behöver samordnas till en fungerande helhet vilket är syftet med IT-
strategin. 

Upprättat förslag till IT-strategi kommer att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de olika 
områdena och därmed underlätta det dagliga arbetet. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
IT-strategin ligger i linje med kommunfullmäktiges strategiska mål nummer 6, att 
medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Målet syftar till att 
kommunen kontinuerligt ska utveckla sitt interna arbete för att öka förtroendet för 
organisationen, något som en IT-strategi är ett tydligt exempel på. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har viss koppling till mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen där delmål 
16.6
nedan särskilt kan nämnas.
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16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla
nivåer.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
IT-strategin kommer att stötta följande redan befintliga styrdokument:

- Digitaliseringsprogram
- Kommunikationspolicy
- Informationssäkerhetspolicy
- Systemförvaltarhandbok

Bedömning utifrån ett medborgar-, brukar och medarbetarperspektiv 
Kommunens medborgare och medarbetare kommer indirekt att få nytta av en ökad tydlighet 
mellan roller och funktioner inom kommunen. Syftet med IT-strategin är att införa 
enhetliga arbetssätt och rutiner för IT-området som leder till enkla, effektiva och säkra 
verktyg för medarbetare och medborgare.

Ekonomisk bedömning
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger utan allt ryms inom dagens verksamhet. 

Förslag till beslut
Upprättat förslag till IT-strategi antas. 

Erik Lindskog Haleh Lindqvist
administrativ chef kommundirektör

Expedieras till: Erik Lennerstedt

 



12 IT-strategi  - KS2021/1814-1 IT-strategi  : IT-strategi

 

 

IT-strategi  



12 IT-strategi  - KS2021/1814-1 IT-strategi  : IT-strategi

 

Sid 2 (5) 

Datum: 2021-10-21 

 

 
   
  

  
 
 

 

1. Inledning 

Digitalisering är inte ett ändamål i sig utan skall utgå ifrån verksamhetens behov. IT är ett 

verktyg i detta arbete och ska möjliggöra och underlätta för verksamheten och dess 

utveckling.  

Detta dokument fokuserar på de tre nedre delarna i den övergripande bilden, 

Verksamhetssystem, Informationssäkerhet och Plattform.  

De tre övre delarna återfinns i Digitaliseringsprogrammet. Den mittersta delen regleras av 

kommunens Kommunikationspolicy.  

 

2. Relation till andra styrdokument 

IT-strategin tillsammans med andra styrande dokument bildar styrning för hur IT skall 

användas i verksamheten. Dessa är främst:  

• Digitaliseringsprogram 

• Kommunikationspolicy  

• Informationssäkerhetspolicy 

• Systemförvaltarhandbok 
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3. Syfte 

Syftet med IT-strategin är att införa enhetliga arbetssätt och rutiner för IT-området, (dvs 

verksamhetssystem, Informationssäkerhet och plattform vilka beskrivs nedan under punkt 6) 

som leder till enkla, effektiva och säkra verktyg för medarbetare och medborgare.  

 

4. Mål och viljeinriktning 

Tydlighet i en IT-strategi leder till enhetligare hantering av IT relaterade frågor. Dessa ska 

resultera i digitaliseringen av verksamheten mot målen i Digitaliseringsprogrammet.   

Ett strukturerat IT-arbete bidrar också till att öka medarbetares delaktighet och förståelse för 

området. Ansvar och roller såsom medarbetare, chefer, systemförvaltare och systemägare 

definieras i systemförvaltarhandboken.  

 

5. Avgränsningar 

IT-strategin omfattar inte kommunikation som istället hanteras inom ramen för 

kommunikationspolicyn även om det till stor del utförs digitalt via Webbplats och intranät.  

 

6. Områden 

Tre samverkande områden finns som bidrar till en helhet vilka ytterst har som syfte att stödja 

målen i digitaliseringsprogrammet.  

 

Verksamhetssystem 

System kan vara knutna till mot en specifik verksamhet eller vara centrala och betjäna flera 

verksamheter.  
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Även de servrar som verksamhetssystemen använder berörs vilka kan drivas av Soltak eller 

av extern leverantör.  

Schematiskt och förenklat kan verksamhetssystemen och deras drift beskrivas enligt 

följande: 

• Användare i systemet (medarbetare och chefer) – ansvariga för att följa riktlinjer och 

policys vid användandet av system samt att delta på introduktionsutbildningar m.m.  

• Systemadministratör – ansvarig för enklare stöd till handläggare av 

verksamhetssystemet.  

• Systemförvaltare – ansvarig för stöd till systemadministratör och för 

beställningar/kontakter med systemleverantör, systemägare och driftpartner.  

• Systemägare – ansvarig för verksamhetssystemets stabilitet och utveckling, 

budgetansvar.  

Närmare beskrivning av roller och arbetssätt finns i dokumentet Systemförvaltarhandbok. 

Dokumentation om respektive system skall finnas och innehålla tillräcklig information för en 

stabil drift. Lista med namn på systemägare och systemförvaltare för de största och 

viktigaste systemen finns på kommunens Intranät.  

 

Det är viktigt att verksamhetsutveckling och utveckling av IT-stöd och etjänster genomförs 

integrerat. Därför skall upphandling av nya verksamhetssystem skall ske i samråd med IT-

strateg. Nya system skall vara moderna och robusta och ska i första hand baseras på 

anskaffning av standardsystem och tjänster som uppfyller gemensamma standarder. Intern 

eller extern drift avgörs av vilken typ av information som systemet hanterar.  

Lagar och regler inom systemets verksamhetsområde skall följas samt att erforderliga avtal 

finns upprättade med leverantörer för respektive system.  

Systemen skall kunna nås via en "webbläsare" via krypterad överföring och autentisering 

skall kunna ske via SAML 2.0 för en enkel åtkomst för användaren via gemensam 

inloggningsportal.  

Kommunens system ska inbördes kunna utbyta information med varandra samt med system 

vid andra myndigheter, organisationer och företag.  

 

Informationssäkerhet 

Säkerhetsarbetet omfattar alla åtgärder vars samlade effekt är att förebygga och begränsa 

konsekvenserna av störningar för informationshantering inom kommunens verksamheter. 

Personer som omfattas är förtroendevalda, anställda och i viss omfattning skolelever samt 

konsulter/entreprenörer om uppdragens karaktär är relevanta för informationssäkerheten.  

Riktlinjer för informationssäkerhet finns i separat dokument som är fastställda av 

kommunfullmäktige. Arbetet med att leda kommunens Informationssäkerhetsarbete göras av 

Informationssäkerhetsansvarig.  
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Plattform 

Plattformen omfattas av de grundläggande funktioner som levereras av Soltak AB. Det är 

hantering av användarkonton, enheter (datorer, iPad) inklusive support, nätverk, datacenter 

och utskrifter.  

Alla dessa funktioner har en tjänstebeskrivning som specificerar vad som ingår i tjänsten och 

vad den kostar. Även koppling till servicenivå (SLA) skall finnas för respektive tjänst.  

Kommunikationen och kravställning mot Soltak samordnas av IT-strateg. 

Kommungemensamma frågor hanteras inom ramen för Soltaks Kundråd-IT.  

 

7. Uppföljning/Giltighetstid 

Denna IT-strategi skall revideras senast 2023-12-31 i samband med att 

Digitaliseringsprogrammets giltighetstid går ut. 
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Handläggarens namn
Mats Mikulic 

3/16/2022

Riktlinje för inrättande av en intern rapporteringskanal enligt 
visselblåsarlagen, revidering av kommunstyrelsens reglemente (Dnr 
KS2021/1546-1)
Sammanfattning

Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, i kraft. 

Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om ett förstärkt skydd för personer som i ett 
arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden. 

Det finns vidare bestämmelser i visselblåsarlagen om skyldighet för verksamhetsutövare att 
inrätta interna rapporteringskanaler för rapportering och uppföljning av missförhållanden. 
Kommuner ska ha inrättat interna rapporteringskanaler senast den 17 juli 2022.

Framtagna förslag till riktlinjer, Visselblåsarlagen - Intern rapporteringskanal, reglerar hur 
den interna rapporteringskanalen i Kungälvs kommun ska organiseras. Riktlinjerna 
innehåller också en beskrivning av förfaranden för rapportering av missförhållanden och 
uppföljning av visselblåsarärenden.

Vidare görs ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente där det framgår att styrelsen är den 
nämnd som ansvarar för åtgärder och beslut i enlighet med visselblåsarlagens bestämmelser.

Juridisk bedömning 

Enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska 
kommunen inrätta en så kallad intern rapporteringskanal för missförhållanden senast den 
17 juli 2022. 

Av lagen framgår att verksamhetsutövaren (kommunen) skriftligen ska dokumentera sina 
interna rapporteringskanaler och förfaranden.

Ett förslag till riktlinje för den interna rapporteringskanalen har tagits fram. Riktlinjerna 
reglerar hur rapporteringskanalen ska organiseras samt ger en beskrivning av förfarandet för 
rapportering av missförhållandet.   

Förvaltningen bedömer att riktlinjen uppfyller de krav som anges i visselblåsarlagen. Se 
vidare under Verksamhetens bedömning.
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Förslaget till revidering av kommunstyrelsens reglemente är i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser. 

Bakgrund
Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, i kraft. 

Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om ett förstärkt skydd för personer som i ett 
arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden.

Det finns vidare bestämmelser i visselblåsarlagen om skyldighet för verksamhetsutövare att 
inrätta interna rapporteringskanaler för rapportering och uppföljning av missförhållanden. 

Kommuner ska ha inrättat interna rapporteringskanaler senast den 17 juli 2022.

Med anledning av de krav som finns i visselblåsarlagen om den interna 
rapporteringskanalen, har förslag till riktlinjer utarbetats för beslut av kommunstyrelsen. 

Verksamhetens bedömning
Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om ett förstärkt skydd för personer som i ett 
arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden. Det skydd lagen ger innebär 
att personen som anmäler eller personer som bistår vid anmälan inte får bli utsatta för 
repressalier eller hindras från rapportering. 

Rapporterande personer omfattas vidare av ansvarsfrihet för att ha åsidosatt eventuell 
tystnadsplikt. Skyddet gäller dock inte vid rapportering av uppgifter som omfattas av 
kvalificerad sekretess, eller när den rapporterande personen gör sig skyldig till brott.

Enligt visselblåsarlagen är verksamhetsutövare med 50 eller fler arbetstagare skyldig att ha 
interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. 
Verksamhetsutövaren ska skriftligen dokumentera sina interna rapporteringskanaler och 
förfaranden.

Kommuner får dela interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och 
uppföljning med andra kommuner samt med kommunala bolag, stiftelser och föreningar 
som också omfattas av skyldigheten att ha kanaler och förfaranden.

Verksamhetsutövare ska utse oberoende och självständiga personer eller enheter för att ta 
emot rapporter och ha kontakt med rapporterande personer, följa upp det som rapporteras 
och lämna återkoppling om uppföljningen till rapporterande personer. De som utses får 
antingen vara anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som har anlitats för att 
hantera rapporteringskanalerna.

Till följd av kraven i visselblåsarlagen har förvaltningen upprättat ett förslag till riktlinjer för 
den interna rapporteringskanalen. Avsikten är kommunen och dess helägda aktiebolag ska 
ha en gemensam kanal. 
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Riktlinjerna reglerar hur rapporteringskanalen ska organiseras samt en beskrivning av 
förfarandet för rapportering av missförhållanden. Enligt förslaget ska visselblåsarfunktionen 
bestå av en kommunjurist och en HR-specialist med ersättare. Till funktionen kan 
adjungeras de övriga specialistfunktioner som behövs för att utreda det rapporterade 
missförhållandet, t.ex. inom områdena ekonomi och säkerhet.

Vid intressekonflikt och vid jävssituation ska utredningen av missförhållandet och 
återrapporteringen göras av en extern part som upphandlats enligt LOU. Den interna 
visselblåsarfunktionen får enligt riktlinjerna inte utreda missförhållanden där 
förtroendevalda, kommundirektören och övriga tjänstepersoner i kommunens ledningsgrupp 
samt VD i de kommunala bolagen uttryckligen pekas ut av visselblåsaren.

Efter utredning ska ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om åtgärder. Vidare 
föreslås att kommunstyrelsens presidie får löpande information om inkomna rapporter som 
ska utredas enligt visselblåsarlagen. Därutöver ska en sammanställning över inkomna 
rapporteringar överlämnas till kommunstyrelsen minst en gång per år.

För att visselblåsarkanalen ska göras tillgänglig för den aktuella kategorin så ska den kunna 
nås via kommunens hemsida och intranet. Det kommer att framgå på dessa plattformar 
bland annat vem som får anmäla via den interna kanalen och vad som avses med ett 
missförhållande enligt visselblåsarlagens bestämmelser.

Vid behov kan riktlinjerna kompletteras med anvisningar efter beslut i 
förvaltningsledningen.

Kommunstyrelsen föreslås att anta förslaget till riktlinjer för den interna 
rapporteringskanalen.

Vidare förslås ett tillägg i 7 § kommunstyrelsens reglemente där det framgår att styrelsen är 
den nämnd som ansvarar för åtgärder och beslut i enlighet med visselblåsarlagens 
bestämmelser. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Visselblåsarlagen och riktlinjerna kan bidra till att uppnå Kommunfullmäktiges strategiska 
mål
nr 5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Av målet 
framgår att 
kommunen kontinuerligt ska utveckla sitt interna arbete så att medborgarna,
organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess
verksamheter. Det är ett stort arbete som måste involvera hela politiken och alla
kommunens anställda.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet angår inte direkt något av målen i Agenda 2030. Riktlinjerna kan anses beröra mål 
nr 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt indirekt.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Riktlinjerna för den interna visselblåsarkanalen kompletterar Handlingsplan vid kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (KS2019/1719), Regler 
mot mutor och jäv (KS2019/2084) och Riktlinje vid misstanke om oegentlighet 
(KS2020/1680). 

Det finns därutöver ett flertal interna styrdokument som direkt eller indirekt angår riktlinjer, 
t.ex. avseende upphandling. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Målsättningen med riktlinjerna är att uppfylla kraven i visselblåsarlagen för att förebygga 
och förhindra missförhållanden i kommunens verksamheter. Riktlinjerna bidrar därmed till 
att syftet med de kommunala verksamheterna uppnås, vilket är till nytta utifrån ett 
medborgar- och brukarperspektiv.

Riktlinjerna bidrar även till att stärka medarbetarens skydd mot repressalier och rättigheten 
att avslöja missförhållanden i kommunens verksamheter. 

Ekonomisk bedömning
Den interna visselblåsarkanalen kommer som huvudregel att hanteras av interna resurser, 
företrädesvis inom HR och juridik. I undantagsfall kan en extern part anlitas för utredning.  

Det är svårt att uppskatta hur mycket utredningsresurser som behövs för att hantera 
rapporterade missförhållanden. Antalet rapporter och dess omfattning är mycket 
svårbedömt. En grov uppskattning är att det kan handla om några enstaka ärenden per år 
som ska utredas enligt visselblåsarlagen. Det kommer dock troligtvis att vara flera påstådda 
missförhållanden som rapporteras in via visselblåsarkanalen, men som inte faller inom 
visselblåsarlagens tillämpningsområde utan som får hanteras av verksamheterna.  

Utöver utredningsresurserna medför visselblåsarkanalen en mindre kostnad för den tekniska 
plattformen, uppskattningsvis ca 10-12 000 kr per år. 

En uppföljning av visselblåsarkanalen får utvisa hur mycket resurser som behöver tas i 
anspråk. Detta kan dock komma att variera mycket över tid.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Riktlinjen, Visselblåsarlagen – Intern rapporteringskanal, antas enligt 
upprättat förslag.

2. Riktlinjen gäller från och med 2022-07-01.
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om 

revidering av kommunstyrelsens reglemente enligt upprättat förslag.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens reglemente, 7 §, kompletteras avseende lagen (2021:890) 
om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden enligt upprättat 
förslag. 

Haleh Lindqvist
Kommundirektör Erik Lindskog
 Administrativ chef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Förslag 2022-02-24

Visselblåsarlagen
- Intern rapporteringskanal
Riktlinje

Diarie-/dokumentnummer: KS2021/1546
Beslut: Kommunstyrelsen 2022-xx-xx (§ …)
Giltighetstid: Från och med 2022-07-01
Dokumentansvarig: Kommunjurist
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1. Inledning
Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, i kraft.

Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om ett förstärkt skydd för personer som i
ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden. Skyddet gäller
även för andra än rapporterande personer, t.ex. personer som bistår den
rapporterande personen.

Det finns vidare bestämmelser i visselblåsarlagen om skyldighet för
verksamhetsutövare att inrätta interna rapporteringskanaler för rapportering och
uppföljning av missförhållanden. Kommuner ska ha inrättat interna
rapporteringskanaler senast den 17 juli 2022.

Dessa riktlinjer reglerar hur den interna rapporteringskanalen i Kungälvs kommun ska
organiseras. Riktlinjerna innehåller också en beskrivning av förfaranden för
rapportering av missförhållanden och uppföljning av visselblåsarärenden. Vid behov
kan riktlinjerna kompletteras av anvisningar som beslutas av förvaltningsledningen.

Riktlinjerna gäller även för kommunens helägda aktiebolag efter beslut i respektive
bolag. Avsikten är att kommunen och dess helägda bolag ska ha en gemensam
visselblåsarkanal i enlighet med dessa riktlinjer.

2. Relation till andra styrdokument
Riktlinjerna kompletterar  Handlingsplan vid kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier (KS2019/1719),  Regler mot mutor och jäv
(KS2019/2084) och  Riktlinje vid misstanke om oegentlighet (KS2020/1680).

Det finns därutöver ett flertal interna styrdokument som direkt eller indirekt angår
dessa riktlinjer, t.ex. avseende upphandling.

3. Syfte
Syftet med riktlinjerna är att reglera den interna rapporteringskanalen för Kungälvs
kommun i enlighet med visselblåsarlagens bestämmelser.

4. Mål och viljeinriktning
Målsättningen med riktlinjerna är att uppfylla kraven i visselblåsarlagen för att
förebygga och förhindra missförhållanden i kommunens verksamheter, inkl. de
helägda kommunala bolagen.
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5. Visselblåsarkanalen - organisation
Rapporteringskanalen ska hanteras av den så kallade  visselblåsarfunktionen som tar
emot rapporterade missförhållanden, utreder, återkopplar och följer upp ärendena.

5.1. Visselblåsarfunktionen
Visselblåsarfunktionen ska bestå av en kommunjurist och en HR-specialist.

Vid frånvaro eller vid jäv ersätts kommunjuristen i första hand av en annan
kommunjurist och i andra hand av den administrativa chefen. HR-specialisten ersätts
av någon annan HR-specialist och därefter av HR-chefen.

Visselblåsarfunktionen får adjungera de interna resurser som behövs för att kunna
fullgöra sitt uppdrag, t.ex. inom områdena ekonomi, säkerhet och teknik.

Det är visselblåsarfunktionen som avgör om ett inrapporterat missförhållande faller
inom visselblåsarlagens tillämpningsområden eller om detta ska överlämnas till
berörd sektor eller till en myndighet för vidare åtgärder.

Visselblåsarfunktionen får överlämna ett rapporterat missförhållande till en extern
part för utredning helt eller delvis, om visselblåsarfunktionen bedömer utredningen
som alltför omfattande eller komplex. Detsamma gäller om utredningen kräver viss
specialistkompetens som inte kan tillhandahållas internt.

Vid intressekonflikt och vid jäv ska utredningen av inrapporterat missförhållande och
återrapporteringen göras av en extern part. Detta regleras närmare under p. 5.2.

5.2. Utredning av extern part
Visselblåsarfunktionen får inte utreda rapporterade missförhållanden där följande
personkategorier uttryckligen pekas ut av visselblåsaren:
- Förtroendevalda i kommunen (4 kap 1 § kommunallagen) samt de förtroendevalda
som valts av kommunen för att utföra förtroendeuppdrag t.ex. i kommunala bolag
samt i stiftelser.
- Kommundirektören och övriga tjänstepersoner i kommunens ledningsgrupp
- Verkställande direktörer i kommunens helägda bolag

Visselblåsarfunktionen får inte heller utreda missförhållanden när jäv föreligger enligt
kommunallagens bestämmelser i visselblåsarfunktionen för HR-specialisterna
respektive kommunjuristerna, inkl. ersättare. Visselblåsarfunktionen förutsätter
således att en HR-specialist (alt. ersättare) och en kommunjurist (alt. ersättare) får
handlägga det aktuella ärendet.
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I dessa fall ska visselblåsarfunktionen överlämna det rapporterande missförhållandet
till extern part för utredning och återrapportering.

Visselblåsarfunktionen har vidare möjlighet att överlämna till den externa parten att
bistå med utredning i andra situationer, se p. 5.1 femte stycket.

Den externa parten ska upphandlas enligt LOU.

6. Visselblåsarkanalen - kommunikationslösning
Den interna rapporteringskanalen ska utformas så att den rapporterande personen kan
rapportera missförhållanden både skriftligt och muntligt samt, om så begärs, vid ett fysiskt
möte inom en skälig tid.

Verksamhetsutövaren (kommunen) ska vidare lämna tydlig och lättillgänglig information hur
rapportering ska göras via de interna och rapporteringskanalerna samt vid ett
offentliggörande (meddelarfrihet).

Den interna visselblåsarkanalen, inkluderat de krav på information som anges i
visselblåsarlagen, ska därför göras tillgänglig via kommunens hemsida och intranet. På
dessa plattformar ska det bland annat finnas information om vem som får använda
visselblåsarkanalen och vad som avses med missförhållanden samt hur rapportering ska
ske.

Det ska vidare finnas möjlighet att rapportera missförhållanden vid ett personligt möte med
tjänsteperson i visselblåsarfunktionen inom en skälig tid. Med skälig tid avses sju (7) dagar
från det att begäran framställdes.

Den rapporterande personen ska kunna vara anonym vid rapportering av missförhållanden.

Visselblåsarkanalen ska i övrigt uppfylla gällande lagkrav, bland annat avseende sekretess
och behandling av personuppgifter.

7. Levandegöra
Information om riktlinjen och visselblåsarkanalen ska finnas tillgänglig på
kommunens hemsida och på intranet.
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8. Uppföljning
Inkomna rapporter som ska utredas enligt visselblåsarlagen ska rapporteras löpande
till kommunstyrelsens presidie av visselblåsarfunktionen.

Efter genomförd utredning av rapporterade missförhållanden ska visselblåsar-
funktionen, respektive den externa utredningsfunktionen, överlämna ärendet till
kommunstyrelsen med förslag till beslut.

En sammanställning över inkomna ärenden, via den interna rapporteringskanalen,
ska visselblåsarfunktionen rapportera till kommunstyrelsen minst en gång per år.

För de kommunala bolagen ska rapporteringen och uppföljningen ske till
bolagsstyrelsen och till dess presidie löpande.

Den rapporterande personen ska i enlighet med visselblåsarlagens bestämmelser få
återkoppling i skälig utsträckning om de åtgärder som har vidtagits.

_____________
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Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente: Se grönmarkerat tillägg nedan: 
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 
7 § 
 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd och 
patientnämnd enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. 
 
Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Nämndens verksamhet regleras i särskilt 
reglemente. 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet (Arkivlag 1990:782) Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivreglemente. 
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamhet. (Personuppgiftslag 1998:204) . 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för planprocessen enligt plan- och bygglagen (2010:900) när det gäller 
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser . 
 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt författningar på arbetsmarknadspolitikens 
område, såvida de inte ankommer på annan nämnd. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden rörande kameraövervakningslagen (2013:460) och 
kameraövervakningsförordningen (2013:463) 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden enligt lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen 
(1994:1451) . 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhets-
skyddsförordningen (1996:633) 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden rörande tillstånd att använda kommunens vapen enligt 
lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.  
 
Kommunstyrelsen skall vara den nämnd som enligt 4 § lagen (1997:736) om färdtjänst och enligt 
3 § lagen (1997:735) om riksfärdtjänst fullgör kommunens uppgifter enligt nämnda lagar.  
 
Kommunstyrelsen är den nämnd som enligt 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor fullgör kommunens uppgifter inom trafik- tillika trafiksäkerhetsområdet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar om föreskrifter enligt 2 kap 7 § förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor. 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden enligt lag (2021:890) om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållanden. 
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Informationssäkerhetsrapport 2021 (Dnr KS2022/0332-2)
Sammanfattning
Informationssäkerhetsrapporten ska i enlighet med informationssäkerhetspolicyn årligen 
redogöra för större händelser och avvikelser från föregående år samt rekommendationer för 
organisationsövergripande arbete framöver.

Juridisk bedömning 
Lag (2018:1174) ställer enligt 1 § krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för vissa 
samhällsviktiga verksamheter, för kommunens del gäller detta i dagsläget för 
informationssystem inom hälso- och sjukvård. EU kommissionen planerar en uppdatering 
av NIS-direktivet inom vilken även avlopp, renhållning samt produktion och distribution av 
livsmedel kommer att ingå. Kommunens dricksvattenproduktion och distribution har 
identifierats som säkerhetskänslig verksamhet och är därför undantaget Lag (2018:1174) i 
enlighet med 8 § samma lag.

Ovanstående verksamheter ska i enlighet med 11 § ” (…) bedriva ett systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete avseende nätverk och informationssystem som de 
använder för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster.”. I Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrift (MSBFS 2018:8) 5 § framgår det att ”Varje leverantör ska bedriva 
ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med stöd av standarderna SS-EN 
ISO/IEC 27001:2017 och SS-EN ISO/IEC 27002:2017”. Vidare framgår det i 7 § att ”En 
leverantör ska upprätta en informationssäkerhetspolicy där ledningens målsättning med och 
inriktning för organisationens informationssäkerhetsarbete framgår.”

ISO/IEC 27001:2017 fastställer att ”Högsta ledningen ska ha en genomgång av 
organisationens ledningssystem för informationssäkerhet med planerade intervall för att 
säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan.”

HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och 
behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården föreskriver i 3 kap. 4 § att 
vårdgivaren ska ansvara för att det finns en informationssäkerhetspolicy som ska säkerställa 
personuppgifters tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.

Kungälv kommun har en fastställd informationssäkerhetspolicy (KS2021/0363-5) i vilket det 
framgår att kommunstyrelsen årligen följer upp efterlevnad i samband med 
informationssäkerhetssamordnarens rapportering.
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Förvaltningens bedömning
Informationssäkerhetsrapporten ska i enlighet med informationssäkerhetspolicyn årligen 
redogöra för större händelser och avvikelser från föregående år samt rekommendationer för 
organisationsövergripande arbete framöver.

Två uppdrag från förvaltningsledningen har tillförts rapporten.
 Uppdrag till informationssäkerhetssamordnaren att utreda förutsättningarna för ett 

redundant IT-system i händelse av att ordinarie IT-miljö gör otillgängligt
 Uppdrag till administrativ chef att upphandla stöd till sektorer och stabsenheter att 

genomföra konsekvensbeskrivningar och riskanalyser av verksamhetssystem.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendenivå 2

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ej tillämpbar 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

I informationssäkerhetspolicyn (KS2021/0363-5) framgår  att 
informationssäkerhetssamordnaren ska rapportera föregående års arbete årligen.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ej tillämpbar

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Ej tillämpbar

Ekonomisk bedömning
Ingen ekonomisk påverkan. Uppdragen från förvaltningsledningen kommer hanteras inom 
tilldelad ram.

Förslag till beslut
Informationen antecknas.

Elias Örjefelt
Informationssäkerhetssamordnare
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1 Aktiviteter under hösten 
Hösten innebar arbete på såväl övergripande nivå som fokus på enskilda sektorer. Arbetet 
sammanfattas i efterföljande avsnitt.

1.1 MSB:s Infosäkkollen
På initiativ från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ombads kommunen att 
under året (senast innan utgången av september) inkomma med svar på Infosäkkollen 
(förkortning för informationssäkerhetskollen). Infosäkkollen är ett verktyg som stödjer 
uppföljning och förbättring av systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner, regioner 
och statliga myndigheter. 
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Med verktyget fick kommunen chansen att själv sammanställa en mognadsnivå kring 
informationssäkerhetsarbetet samt insikter om inom vilka områden kommunen kan bli bättre 
och på vilket sätt det kan åstadkommas. 

Svarsunderlaget sammanställdes av säkerhetschef, IT-strateg, vikarierande 
informationssäkerhetssamordnare samt dataskyddsombud. I februari 2022 har förvaltningen 
ännu inte tagit del av en återkoppling från MSB avseende utfallet av övningen. 

1.2 IVO-granskning Hälsa och sjukvård 
I juni beslutade IVO om att inte vidta några vidare åtgärder med anledning av de brister som 
tidigare konstaterats avseende nätverksproblematiken och otillgänglighet till databaser. I 
samband med det meddelade IVO att beslutet skulle komma att följas upp längre fram. IVO 
konstaterade vid tillfället att inget systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete 
bedrivs i kommunen. Mer information finns i ~ KS2020_1148–10 20210628100032 
1022307_1_1.

Under hösten meddelade IVO att en uppföljning skulle äga rum i form av en inspektion den 
26/10. Kommunen instruerades att ställa upp med ansvariga för informationssäkerhet, 
riskanalyser och åtgärdsplaner, IT-chef samt patientsäkerhetsansvarig befattningshavare. 
Samtliga fanns på plats under inspektionen. I februari 2022 har förvaltningen ännu inte tagit 
del av en återkoppling från IVO avseende utfallet av övningen. 

1.3 Övrigt arbete i verksamheter 
När det kommer till kommunens uppföljningsverktyg om informationssäkerhetsfrågor 
DIGframe togs beslut om att dela ut redigeringsbehörigheter till ett antal olika systemförvaltare 
i de olika sektorerna. Dessa behörigheter har tidigare legat på de olika sektorcheferna, men med 
anledning av att dessa personer sällan eller aldrig kan prioritera uppföljning i DIGframe 
gjordes den här förändringen. Tills vidare har sektorcheferna läsbehörighet till verktyget. 
Ambitionen är att sektorcheferna ska få in som rutin att med jämna mellanrum gå in i 
verktyget och på så sätt informera sig om status för informationssäkerhetsarbetet i den 
verksamhet vederbörande ansvarar för. 

1.3.1 Stab 
Inom sektor Stab gjordes en informationsklassificering och riskanalys av LTA. Resultatet av 
dessa övningar finns att utläsa i DIGframe. Närvarande vid övningen var systemförvaltare, 
dataskyddsombud samt administrativ assistent. 

Under januari 2022 genomfördes informationsklassificering av Sharepoint On Prem samt 
Exchange. Resultatet av dessa övningar finns att utläsa i DIGframe. Förslaget är att arbeta 
vidare med genomgång av Sharepoint OnLine. 
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1.3.2 Bildning och lärande 
Inom sektor bildning och lärande gjordes uppföljning av åtgärder för de informationstillgångar 
som tidigare analyserats tillsammans med representanter från sektorn. 

1.3.3 Samhälle och utveckling 
Inom sektor Samhälle och utveckling gjordes en uppföljning på det åtgärdsförslag som tidigare 
tagits fram avseende informationstillgången Cactus Eye. Resultatet av dessa övningar finns att 
utläsa i DIGframe. Uppföljning av risker och åtgärdsförslag för Geosecma genomfördes under 
januari 2022. 

1.4 Särskilda händelser under hösten 2021 
Under december upptäcktes en sårbarhet i ett populärt loggningsbibliotek vid namn Apache 
Log4j. Sårbarheten är global då den medförde att tusentals applikationer och tredjepartstjänster 
utsattes för en allvarlig sårbarhet. På grund av en bugg i Log4j-biblioteket kunde angripare på 
distans exekvera godtycklig kod för att få tillgång till system och mängder av hotaktörer sökte 
aktivt efter miljöer som påverkas av sårbarheten och som de därmed kunde angripa. 
Kommunen började utreda i vilken utsträckning dito har påverkats av sårbarheten tillsammans 
med SOLTAK. I februari 2022 har förvaltningen ännu inte tagit del av en återkoppling 
angående sammanfattning av konsekvenserna för kommunen. 

2 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Förvaltningens uppfattningen är att vissa grundläggande förutsättningar saknas för att arbeta 
kontinuerligt och systematiskt med informationssäkerhet.

Som ett stöd till verksamheterna finns en funktion (informationssäkerhetssamordnare) och ett 
verktyg (DIGframe). Förvaltningens uppfattning av nuläget är att det generellt läggs för mycket 
tillit åt dessa två stödfunktioner. Så länge inställningen om att en särskild roll eller enhet 
ansvarar för informationssäkerhet finns kvar, vilken den enhet eller roll än må vara, kommer 
det bli svårt att etablera förutsättningar för att arbetet ska kunna bedrivas med systematik och 
kontinuitet.
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För att komma vidare med och utveckla informationssäkerhetsarbetet ser förvaltningen ett 
antal punkter (utan inbördes rangordning) som kan genomföras:

 Ledningsgruppen tar fram en kommunikationsplan för att kommunicera ut att med ett 
ägarskap kommer också informationssäkerhetsansvar. För att driva ett 
informationssäkerhetsarbete behöver kunskap om frågan vara ständigt närvarande i 
kommunens verksamheter och ledningen ansvarar för att lägga grunden för sådana 
förutsättningar. 

 Respektive sektor utser en eller flera roller med informationssäkerhetsansvar för att 
skapa nödvändiga förutsättningar för ett informationssäkerhetsarbete. I gällande 
informationssäkerhetspolicy står att utläsa att en informationssäkerhetsgrupp har 
ansvaret att stötta informationssäkerhetssamordnaren. Förslaget är att kraft och energi 
läggs på att upprätta/återupprätta den gruppen. 

 Genomförande av utbildningsinsatser. Utbildningarna kan rikta sig till olika roller. 
Ägare behöver utbildas kring sitt ansvar för informationssäkerhet. De personer som 
konkret blir utförande behöver utbildas om sin del. 

 Kontinuitetshantering: Förvaltningen ser att kommunen generellt skulle behöva ta ett 
grepp kring sin planering för hur verksamheterna ska kunna upprätthålla leveransen i 
sina tjänster på en tolerabel nivå. Detta för att organisationen snabbare ska kunna 
återhämta sig från och mildra konsekvenserna av en inträffad händelse/incident. 
Samma slutsats kan dras efter att genomgång av kommunens svar i Infosäk-kollen 2021. 
Här bör ett första steg vara att kartlägga kritiska verksamheter och processer och börja 
arbetet med dessa verksamheter. 

3 Uppdrag från förvaltningsledning till förvaltningen
 Informationssäkerhetssamordnare uppdras av förvaltningsledningen att upprätta 

beredskap för redundant IT-miljö i händelse av att ordinarie IT-miljö blir otillgängligt 
till följd av exempelvis nedkryptering.

 Administrativ chef får i uppdrag att upphandla stöd till sektorer och stabsenheter för 
att genomföra informationssäkerhetsklassningar samt risk- och sårbarhetsanalyser.

Elias Örjefelt
Informationssäkerhetssamordnare

  
Filip Gårdelöv
Tf. Informationssäkerhetssamordnare
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Svar på remiss Samverkansavtal Digitala hjälpmedel (Dnr KS2022/0116-2)
Sammanfattning
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.

En utredning ”Välfärdsteknik i samverkan” om ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel 
i Västra Götaland har utförts på uppdrag av Västkom och Västra Götalandsregionen. 
Utredningen visar att samverkan kring ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel är 
genomförbart. För att säkra framdrift har ett förslag på Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
formulerats och Kungälvs kommun ställer sig bakom remissen. Avtalet ingår i strategin för 
ett sammanhållet Västra Götaland.

Positiva effekter av ett samarbete väntas vara bland annat jämlik tillgång till digitala 
hjälpmedel i hela länet, enklare för invånare med flera olika digitala hjälpmedel från olika 
huvudmän och att det är kostnadseffektivt för kommunen.

Om samverkansavtalet i sin nuvarande form undertecknas av Kungälvs kommun medför det 
en initial kostnad om 10 kronor per invånare. Förslaget ingår inte i beslutad budget, men 
finansieras inom beslutad budget.

Juridisk bedömning 
Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Frågor som rör hälso- och sjukvård bedöms vara en sådan kommunal angelägenhet som är 
tillåten enligt bestämmelserna i 2 kap. kommunallagen (2017:725).

Kommuner och regioner får vidare, enligt 9 kap. 37 § samma lag, ingå avtal om att någon av 
dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region 
(avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på anknytning 
till kommunens eller regionens område eller dess medlemmar. 
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Förvaltningens bedömning
Bakgrund
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.

En utredning ”Välfärdsteknik i samverkan” om ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel 
i Västra Götaland har utförts på uppdrag av Västkom och Västra Götalandsregionen. 
Utredningen visar att invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel av hög 
kvalitet om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. Vidare 
framkommer av utredningen att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en 
bättre användning av de gemensamma resurserna, exempelvis kopplat till upphandling, 
logistik och support. Det finns också ett brett stöd i regionen och bland kommunerna för 
den principiella modellen för hur en sådan samverkan ska fungera.

Avsikten är att förslaget på samverkansavtal ska kunna gå ut på remiss under våren 2022 för 
att därefter hanteras i samverkansstrukturen med sedvanliga rekommendationer till 
respektive huvudman som följd. De föreslagna justeringarna innebär i korthet att 
sortimentet av digitala hjälpmedel utökas med produkter som svarar mot invånarens behov 
av såväl vård som omsorg. Detta innebär att styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel ges 
ett utökat uppdrag för sortiment, regelverk och uppföljning inom området digitala 
hjälpmedel. Ambitionen är att precis som för nuvarande sortiment av hjälpmedel ska 
digitala hjälpmedel upphandlas av Västra Götalandsregionen samtidigt som 
Hjälpmedelscentralen ansvarar för logistik och de tjänster som behövs. Utökningen av 
sortimentet av digitala hjälpmedel planeras ske stegvis och huvudmännen förväntas kunna 
hyra eller köpa produkterna till invånare med behov av digitala hjälpmedel i takt med att de 
görs tillgängliga.

Bedömning
Positiva effekter av ett sådant samarbete väntas vara:
- Jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i hela länet
- Enklare för invånare med flera olika digitala hjälpmedel eller insatser från olika huvudmän
- Enklare för medarbetare att hantera ett enat utbud av digitala hjälpmedel oavsett 
huvudman
- Minskat dubbelarbete kring upphandling, logistik och support för samtliga medverkande
- Stordriftsfördelar vid upphandling och logistik
- Bättre möjlighet att bygga kompetens och bevaka teknisk utveckling

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Samverkansavtalet bidrar till en jämlik tillgång av digitala hjälpmedel för alla invånare i 
kommunen oavsett huvudman detta ligger i linje med mål 2.
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Varje invånare kommer kunna bibehålla eller få en ökad trygghet, aktivitet, delaktighet eller 
självständighet om hen har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.
Varje invånare ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag 
och kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Samverkansavtalet är i enlighet med mål 3 i agenda 2030 och syftar till att säkerställa att alla 
kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
Positiva effekter av ett samarbete väntas vara bland annat jämlik tillgång till digitala 
hjälpmedel i hela länet, enklare för invånare med flera olika digitala hjälpmedel från olika 
huvudmän och att det är kostnadseffektivt för kommunen.
Samverkansavtalet kommer att bidra till minskat arbete kring exempelvis upphandling, 
avtalshantering, logistik. Sektor trygghet och stöd har startat ett arbete kring lokal 
implementering av samverkansavtalet som innefattar organisation, ansvar och roller samt 
teknisk integration. Det är arbete som är planerat att ske oavsett och med samverkansavtalet 
digitala hjälpmedel kommer arbetet att ske mer effektivt i samverkan.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Samverkansavtalet ligger i linje med styrdokumentet Äldreplan 2020-2023.
Den stora nyttan med samverkansavtalet gör att det blir enklare när digitala hjälpmedel är 
kompatibla med varandra och kan användas med flera huvudmän. Varje kommun behöver 
inte göra sin egen upphandling.
Att varje invånare ska kunna:
- bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som 

har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Oavsett om den är 
individuellt utprovad eller inte.

- kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna 
användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad 
eller inte. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Samverkansavtalet bidrar till en jämlik tillgång av digitala hjälpmedel för alla invånare i 
kommunen oavsett huvudman.
Samverkansavtalet handlar om digitala hjälpmedel och det begreppet är digital teknik som 
syftar till att; 
- Varje invånare ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin 
vardag och kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
- kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna 
användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. 
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Det blir:
- enklare för medarbetare att hantera ett enat utbud av digitala hjälpmedel oavsett 

huvudman
- Minskat dubbelarbete kring upphandling, logistik och support för samtliga medverkande
- Stordriftsfördelar vid upphandling och logistik
- Bättre möjlighet att bygga kompetens och bevaka teknisk utveckling

 

Ekonomisk bedömning
Förslaget finansieras inom beslutad budget. 

Om samverkansavtalet i sin nuvarande form undertecknas av Kungälvs kommun medför det 
att befintliga strukturer för hjälpmedel behöver utökas något för att omhänderta det utökade 
uppdraget och säkerställa rätt kompetenser på Hjälpmedelscentralen. Den initiala 
finansieringen för att etablera detta ingår i samverkansavtalet och motsvarar 10 kronor per 
invånare och huvudman.

I Kungälvs kommun bor 48 271 personer (december år 2021). Detta innebär en kostnad för 
kommunen på 482 710 kronor. Möjlighet finns att använda en del av statsbidraget för att 
finansiera den initiala kostnaden. Finansiella medel som återstår efter etableringen 2025-06-
30 ska återbetalas till huvudmännen eller återinvesteras i det gemensamma samarbetet kring 
digitala hjälpmedel.

Nyttjandet av digitala hjälpmedel ska sedan följa nuvarande modell där tjänster från 
samverkansstrukturen och Hjälpmedelscentralen ingår i produkthyran.
Den ekonomiska bedömningen är gjord i samråd med ekonom.

Förslag till beslut
Förslaget till samverkansavtal tillstyrks.
NN och NN får i uppdrag att underteckna avtalet.

Erik Lindskog Haleh Lindqvist
administrativ chef kommundirektör

Expedieras till: Lena 
Arnfelt

För kännedom till: 
Munever Alic
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 402 22 GÖTEBORG   Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG 
E-post: info@vastkom.se                           www.vastkom.se 
Org.nr: 858501-2084 

 

 

 

 

 

Göteborg 2022-01-21 

 

Västra Götalandsregionen 
Kommunerna i Västra Götaland 
 

 

 
Härmed inbjuds Ni till att lämna svar på remissen för 
förslaget om Samverkansavtal digitala hjälpmedel. 
Remissen skickas ut till Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i 
Västra Götaland. 

 

 

Om samarbetet kring digitala hjälpmedel 

För att bättre möta invånarnas behov och som en del i omställningen till en god och nära 
vård har såväl Västra Götalandsregionen som flera kommuner fattat beslut om ”digitalt 
först” avseende flera välfärdstjänster. Frågan är inte längre om vi ska ha digitala hjälpmedel 
i verksamheterna utan hur vi tillhandahåller dem på bästa sätt. 

Under 2021 har denna fråga utretts grundligt inom ramen för utredningen om Välfärdsteknik i samverkan som 
genomförts gemensamt av Västra Götalandsregionen och VästKom.  

Resultaten från utredningen är tydliga: I nuläget råder en situation där tillgången till digitala hjälpmedel är 
ojämlik och där var och en av de 49 kommunerna och regionen behöver lägga mycket arbete på att 
tillhandahålla digitala hjälpmedel. Utredningen visar att det finns stora vinster om vi i stället kan samarbeta 
kring detta och att ett sådant samarbete är både genomförbart och efterfrågat. I utredningen beskrivs en 
modell hur samarbetet kan fungera, där vi bygger på de välfungerande befintliga strukturer som finns inom 
den gemensamma hjälpmedelsverksamheten.  

Samarbetsmodellen har utvecklats och förankrats i dialog med många olika företrädare från kommunerna och 
regionens berörda verksamheter. 
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VästKom 20 januari 2022 – 21 januari 2022 2 

Om samverkansavtalet 

Digitala hjälpmedel inom både vård och omsorg ingår inte fullt ut i det nuvarande samarbetet kring 
hjälpmedel.  

För att etablera samarbetet behövs därför ett samverkansavtal mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland 
och Västra Götalandsregionen. Det föreslagna samverkansavtalet är ett avtal mellan de 50 huvudmännen om 
målet/intentionerna med arbetet, vilka principer som ska gälla för samarbetet, förtydligande av uppdrag samt 
en gemensam investering för att etablera samarbetet.  

Under hösten 2021 har förslaget på samverkansavtal kring digitala hjälpmedel förankrats i flera olika forum 
och går nu ut på remiss. 

 

Svara på remissen senast 18 april 2022 

I remissen ligger att skicka in synpunkter på förslaget om Samverkansavtal digitala hjälpmedel.  

Ni lämnar Era synpunkter senast den 18 april 2022 i det webbformulär som finns på 
www.vardsamverkan.se/digitalahjalpmedel. 

På denna sida finns även förslaget på Samverkansavtal digitala hjälpmedel i sin helhet, samt därutöver 
andra aktuella dokument, vidare information om remissprocessen, kontaktuppgifter samt en sida för vanliga 
frågor och svar. 

På denna sida finns även anmälningslänk för att delta på någon av våra tre remisskonferenser där vi kommer 
presentera samarbetet och gemensamt diskutera avtalets innehåll och konsekvenser.  

  

Vi önskar ett samlat svar från respektive huvudman alternativt ett samlat svar från flera huvudmän. 

 

Stort tack för er medverkan! 

 

Kontakt 
Adam Krantz 
Digitaliseringsstrateg VästKom 
Telefon: 0761-364741 
E-post: adam.krantz@vastkom.se 
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Remissversion:  

Samverkansavtal Digitala hjälpmedel 

 

 

Välfärdsteknik i samverkan – för en god 
hälsa och en jämlik vård och omsorg med 
hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland 
 

Inledning 

Utredningen om Välfärdsteknik i samverkan har pågått sedan mars 2021 och pågår fram till 

december 2021. Resultaten från utredningen visar att invånarna får en mer jämlik tillgång till 

digitala hjälpmedel1 av hög kvalitet om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att 

tillhandahålla detta. Vidare framkommer av utredningen att det finns en samsyn kring att en 

sådan samverkan kan ge en bättre användning av de gemensamma resurserna (exempelvis 

kopplat till upphandling, logistik och support). Det finns också ett brett stöd i regionen och bland 

kommunerna för den principiella modellen för hur en sådan samverkan ska fungera.  

För att säkra framdrift har ett förslag på Samverkansavtal formulerats och förankring i relevanta 

forum har påbörjats. Avsikten är att förslaget på Samverkansavtal ska kunna gå ut på remiss 

under våren 2022 för att därefter hanteras i samverkansstrukturen med sedvanliga 

rekommendationer till respektive huvudman som följd (se Bilaga). 

 

I Västra Götaland är vi överens om följande ramar för samarbetet: 

 
att  parternas uttalade avsikt är att med förtroende och tillit utveckla en modell för 

samverkan kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland 

 

att det sortiment av digitala hjälpmedel som tillhandahålls ska utgå från invånarens 

behov inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst 

att  samverkan kring en modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel 

ska...  

... ske med utgångspunkt i individens behov av digitala hjälpmedel 

... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland 

... skapa ett tydligt mervärde för både kommunerna och regionen över tid 

 
1 Begreppet digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att  

a) bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller 

löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning, oavsett om den är individuellt utprovad eller inte.  

b) kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas 

utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller inte 

Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som hjälpmedel 

och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med användning inom Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Gemensamt är att de används av invånaren i deras vardagsmiljö. 
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... bidra till en effektiv användning av de gemensamma resurserna 

... understödja pågående strukturomvandling, exempelvis mot nära vård  

... bygga på välfungerande befintliga strukturer i möjligaste mån 

... vara långsiktigt och varaktigt över tid 

... präglas av kontinuerliga förbättringar 

 

att nyttjandet av det upphandlande sortiment som tas fram inom samarbetet kan 

påbörjas stegvis – där ambitionen bör vara att samtliga huvudmän nyttjar 

samarbetet fullt ut inom en femårsperiod 

 

För att samarbetet ska kunna realiseras behöver uppdragen för olika aktörer 

förtydligas. Därför är vi i Västra Götaland överens om 
 

att uppdra åt Hjälpmedelscentralen att tillhandahålla digitala hjälpmedel till 

regionen och de 49 kommunerna enligt utredningens definierade modell 

  
att sortimentet av digitala hjälpmedel ska kompletteras löpande med nya 

produktkategorier enligt en överenskommen plan (som uppdateras löpande 

utifrån framkomna behov)  

 

att  digitala hjälpmedel ska kunna hyras och/eller köpas i linje med de processer, 

rutiner och prissättningsmodeller som gäller för Hjälpmedelscentralens övriga 

sortiment  
  
att befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel skall användas även för detta 

utökade uppdrag. Detta inkluderar exempelvis beslut avseende avtal och 

överenskommelser, handbok, produktsortiment, kostnadsansvar och riktlinjer. 

Övergripande politiska ställningstagande avseende digitala hjälpmedel ska 

fattas i det politiska samrådsorganet mellan VästKoms och Västra 

Götalandsregionens politiska ledningar (SRO).  

 

att  uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att ta fram de 

avtal/överenskommelser som krävs för att rymma det utökade ansvarsområdet 

samt att hantera verkställighet inom dessa avtal/överenskommelser, inklusive 

att säkra att hjälpmedel som enbart används inom ramen för Socialtjänstlagen 

ryms inom avtalet. Tills dess att nya avtal/överenskommelser finns på plats ska 

arbetet inledas med produkter vilka anses rymmas inom befintliga avtal. 

 

att uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att detta samverkansavtal 

följs upp efter två år och därefter vid behov  
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För att detta uppdrag ska kunna genomföras och befintlig organisation utökas krävs en 

initial investering, därför är vi i Västra Götaland överens om 
 

att  gemensamt finansiera de kostnader som uppstår vid etablering av en gemensam 

struktur för att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Denna investering kommer att 

användas för lönekostnader exempelvis till arbetsledning, produktkonsultenter, 

upphandlare, tekniker, utbildare och supportpersonal samt produktkostnader för 

inköp av hjälpmedel och utrustning samt för etablering av test och 

demonstrationsmiljöer under perioden 2022 – 2025. Denna typ av finansiering 

är en engångsfinansiering. 

 

att kostnaderna för investeringen uppskattas till 34 miljoner kronor och fördelas 

enligt följande:  

... kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kronor per invånare senast den XX 

till konto XX 

... Västra Götalandsregionen betalar 10 kronor per invånare senast den XX till 

konto YY 

 

att ansvarig organisation i samband med kalenderårets avslut sammanställer en 

redovisning av hur medlen använts för påseende av samtliga deltagande 

huvudmän 

 

att eventuella finansiella medel som återstår 2025-06-30 ska återbetalas till 

huvudmännen eller återinvesteras i det gemensamma samarbetet kring digitala 

hjälpmedel 

  

 

Giltighet: 
Detta samverkansavtal gäller t.o.m. utgången av ÅÅÅÅ. Därefter krävs nytt beslut i det 

politiska samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen om hur parterna ska arbeta 

vidare. 

 

För VästKom   För Västra Götalandsregionen 

 

 

XXX   XXX 

Ordförande VästKom  Ordförande Regionstyrelsen 

 

 

 

XXX   XXX  

Direktör   Regiondirektör 
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Bilaga 2 

 

  

Välfärdsteknik i samverkan 

Principiell modell för enhetligt sortiment 

av digitala hjälpmedel 
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”Det är jättebra om vi kan bygga på det som finns idag och fungerar bra. Att 

använda hjälpmedelsverksamheten och ett gemensamt regelverk. För mig betyder 

det också att vi nyttjar andra strukturer som byggts upp och fungerar bra. Så att 

det finns en flexibilitet kring vissa delar. Exempelvis att det finns en basnivå av 

stöd och tjänster i det gemensamma, och att en kommun som vill ha en högre 

ambitionsnivå och egen teknisk support och service kan ha det utöver det vi har 

gemensamt.” 

Deltagare i workshop 
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Om dokumentet 
Utredningen Välfärdsteknik i samverkan resulterade i fem olika slutprodukter: 

Dokument Innehåll Målgrupp 

Tjänsteutlåtande Sammanfattning av ärendet och förslag till beslut Beslutsfattare på 

tjänstemannanivå och 

politisk nivå 

Förslag på 

Samverkansavtal 

för digitala 

hjälpmedel 

Dokumentet beskriver förslag på ramar för samarbete kring 

digitala hjälpmedel, justerade uppdrag för berörda aktörer 

och gemensam finansiering för att etablera samarbetet. 

Beslutsfattare på 

tjänstemannanivå och 

politisk nivå 

Bilaga 1: Utredning om 

enhetligt sortiment av 

digitala hjälpmedel i Västra 

Götaland 

 

Denna bilaga beskriver utredningen och de resultat som 

framkommit. Det inkluderar exempelvis bakgrund, mål och 

syfte, metod, nulägesanalys, behovsanalys, sammanfattning 

av förslag på modell, konsekvensanalys och 

rekommendationer. Dokumentet ska ses som en 

kunskapsbank kring vad som framkommit i utredningen 

Bred målgrupp – från 

beslutsfattare till de som 

arbetar i berörda 

verksamheter. 

Bilaga 2: Modell för att 

tillhandahålla digitala 

hjälpmedel i Västra 

Götaland 

Här beskrivs utredningens förslag på modell i mer detalj, 

inklusive beskrivning av sortiment, arbetssätt, 

upphandlingsformer, avtalsformer, organisation och 

finansiering. Dokumentet ska ses som ett levande dokument 

som löpande kommer att uppdateras baserat på lärdomar 

Dokumentet riktar sig 

framför allt till de som 

arbetar i berörda 

verksamheter  

Bilaga 3: Införandeplan för 

att tillhandahålla digitala 

hjälpmedel i Västra 

Götaland 

Här beskrivs plan för genomförande med en tids- och 

aktivitetsplan inklusive beslutsordning. 

Bred målgrupp – från 

beslutsfattare till de som 

arbetar i berörda 

verksamheter. 

 

Disposition i detta dokument: 
I det här dokumentet beskrivs förslaget på modell från utredningen. En bärande del i modellen är att 

den ska uppdateras och förbättras löpande. Detta dokument ska därför ses som ett levande dokument 

som kommer att uppdateras löpande utifrån lärdomar när genomförandet påbörjas. 

• Kapitel 1: Gemensam målbild och principer för samarbetet som etableras med 

samverkansavtal. Här beskrivs målbilden för invånaren och huvudmännen, de vägledande 

principerna samt förslaget på samverkansavtal om digitala hjälpmedel. 

• Kapitel 2: Gemensamt och enhetligt produktsortiment som möter olika invånarbehov och 

utökas stegvis. I kapitlet beskrivs det önskade produktsortimentet vilket ska möta behov inom både 

vård och omsorg. I kapitlet beskrivs också förslag på process för hur sortimentet kan utökas och 

vad som kan ligga till grund för bedömning och beslut avseende detta. 

• Kapitel 3: Befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel ansvarar för sortiment- och 

ekonomistyrning samt riktlinjer för användning. Här beskrivs styr- och ledningsstrukturens 

uppdrag i modellen. 

• Kapitel 4: Försörjning av digitala hjälpmedel med arbetssätt som bygger på befintliga 

strukturer. I kapitlet beskrivs ansvaret för försörjningen vilket inkluderar; Koncerninköps roll att 

upphandla digitala hjälpmedel tillsammans med Hjälpmedelscentralen; Hjälpmedelscentralens 

helhetsansvar för försörjning samt; kommunernas och regionens verksamheters roll att 

beställa/förskriva digitala hjälpmedel utifrån invånarens behov och att skapa lokala 

förutsättningar för användning. 

• Kapitel 5: Uppföljning. I kapitlet beskrivs förslag på hur modellen bör följas upp. 

• Kapitel 6: Finansiering. I kapitlet beskrivs hur den finansiella modellen är tänkt att fungera på 

kort respektive längre sikt. 

• Kapitel 7: Exempel på hur det blir i praktiken. Här ges några illustrativa exempel på hur det 

kan fungera i praktiken när samarbetet är etablerat 

• Appendix: Här beskrivs några konkreta exempel på produkter och lärdomar som framkommit i 

utredningen, inklusive exempel på ISO-koder, regelverk, nulägesbeskrivning och prognoser. 
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Begrepp som används i detta dokument 
 

I denna rapport används genomgående begreppet digitala hjälpmedel som är en sammanslagning av 

två etablerade begrepp enligt Socialstyrelsens termbank: hjälpmedel (vilket inkluderar både 

hjälpmedel för det dagliga livet och hjälpmedel för vård och behandling) samt välfärdsteknik. Till 

följd av likheten mellan begreppen kan de i mångt och mycket likställas och för att undvika 

svårigheter kopplade till dem har begreppet digitala hjälpmedel genomgående använts inom detta 

uppdrag. 

 

Begreppet digitala hjälpmedel avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt 

brukar räknas som hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik, det vill säga 

produkter med användning inom både Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Gemensamt är att de används av 

invånaren i sin vardagsmiljö. 

 

 

 

 

 

  

Digital teknik som 

syftar till att 

bibehålla eller öka 

trygghet, aktivitet, 

delaktighet eller 

självständighet för 

en person som har 

eller löper förhöjd 

risk att få en 

funktions-

nedsättning.

Oavsett om den är 

individuellt 

utprovad eller inte

Digital teknik som 

syftar till att bibehålla 

eller öka trygghet, 

aktivitet, delaktighet 

eller självständighet

för en person som 

har eller löper 

förhöjd risk att få en 

funktions-

nedsättning

Förskriven 

medicinteknisk 

produkt som syftar 

till att kontrollera, 

bibehålla eller 

förbättra ett 

medicinskt tillstånd 

och som är avsedd 

att kunna användas 

utan hälso- och 

sjukvårdsutbildning.

Hjälpmedel för vård 

och behandling

Hjälpmedel

Individuellt 

utprovad produkt 

som syftar till att 

bibehålla eller öka 

aktivitet, 

delaktighet eller 

självständighet

genom att 

kompensera en 

funktions-

nedsättning

Hjälpmedel för det 

dagliga livet

Välfärdsteknik Digitala hjälpmedel

Digital teknik som 

syftar till att 

kontrollera, 

bibehålla eller 

förbättra ett 

medicinskt tillstånd 

och som är avsedd 

att kunna användas 

utan hälso- och 

sjukvårdsutbildning.

Oavsett om den är 

individuellt 

utprovad eller inte

Definierade begrepp enligt Socialstyrelsens termbank Västra Götalands beskrivning

Digitala hjälpmedel

Digital teknik som 

syftar till att 

bibehålla eller öka 

trygghet, aktivitet, 

delaktighet eller 

självständighet för 

en person som har 

eller löper förhöjd 

risk att få en 

funktions-

nedsättning.

Oavsett om den är 

individuellt 

utprovad eller inte

Digitala hjälpmedel

Digital teknik som 

syftar till att 

kontrollera, 

bibehålla eller 

förbättra ett 

medicinskt 

tillstånd och som är 

avsedd att kunna 

användas utan 

hälso- och 

sjukvårdsutbildning.

Oavsett om den är 

individuellt 

utprovad eller inte

Digitala hjälpmedel kan möta olika behov hos invånaren

Kompensera för fysiska 

funktionsnedsättningar 

Hantera läkemedel

Skapa tekniska 

förutsättningar

Kommunicera digitalt

Öka trygghet och 

självständighet

Kompensera för 

kognitiv 

funktionsnedsättning

Öka aktivitetsnivå

Mäta hälsoparametrar

Begreppet digitala 

hjälpmedel avser både 

produkter med digitala 

komponenter som 

traditionellt brukar 

räknas som hjälpmedel 

och produkter som 

brukar definieras som 

välfärdsteknik. Alltså 

produkter med 

användning inom HSL, 

SOL och LSS. 

Gemensamt är att de 

används av invånaren i 

vardagsmiljö
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SAMMANFATTNING 
Samarbetet kring digitala hjälpmedel ska bygga på befintliga och välfungerande strukturer för 

hjälpmedel.  

Modellen har fyra hörnstenar: 

1. Den gemensamma målbilden, principerna och ramarna för samarbetet mellan Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna etableras genom ett samverkansavtal. Avtalet är ett 

politiskt dokument som utöver målbild och principer inkluderar förtydligande av uppdrag till 

berörda parter samt en gemensam investering för att etablera samarbetet. 

2. Ett gemensamt och enhetligt produktsortiment som utgår från utredningens definition av digitala 

hjälpmedel etableras stegvis. Det innebär att sortimentet inkluderar både produkter med digitala 

komponenter som traditionellt räknas som hjälpmedel och produkter som definieras som 

välfärdsteknik. Gemensamt är att de används inom vård och/eller omsorg i invånarens hemmiljö. 

3. Ansvaret för sortiment, ekonomistyrning och regelverk läggs på den befintliga ledningsstrukturen 

för hjälpmedel. För att omhänderta det uppdraget på bästa sätt kan styr- och ledningsstrukturen 

behöva komplettera med vissa kompetenser, framför allt från kommunal sektor. 

4. Försörjningen av digitala hjälpmedel görs av de aktörer som idag försörjer kommunerna och 

regionen med hjälpmedel. Befintliga välfungerande arbetssätt nyttjas i möjligaste mån. Det innebär 

att: 

a. Koncerninköp i Västra Götalandsregionen upphandlar digitala hjälpmedel tillsammans med 

Hjälpmedelscentralen 

b. Hjälpmedelscentralen har ett helhetsansvar för försörjningen – från omvärldsbevakning till 

logistik, service, kundtjänst och rekonditionering.  

c. Kommunernas och regionens verksamheter beställer/förskriver digitala hjälpmedel utifrån 

invånarens behov och skapar lokala förutsättningar för användning. 

Figur 1: Förenklad skiss över försörjning av digitala hjälpmedel via Hjälpmedelscentralen (HMC – 

Hjälpmedelscentralen, MTP – Medicintekniska produkter)
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1 GEMENSAM MÅLBILD OCH PRINCIPER FÖR 

SAMARBETET SOM ETABLERAS MED 

SAMVERKANSAVTAL 
 

1.1 Målbild för invånarna – jämlik tillgång, ökad trygghet och självständighet  
Samarbetet kring digitala hjälpmedel ska utgå från vad som ger nytta för invånarna. Målbilden är att få 

en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel av hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland – oavsett 

var i länet invånaren är bosatt. Det ska också vara enklare för invånaren – exempelvis när invånaren 

behöver flera olika digitala hjälpmedel, när de behöver ha kontakt med flera huvudmän eller när det 

behövs teknisk support. Målet är att det sortiment som etableras bidrar till en ökad trygghet, 

självständighet och delaktighet för invånare i hela länet. 

Figur 2: Målbild från invånarnas perspektiv – jämlik tillgång, ökad trygghet och självständighet

 

 

1.2 Målbild för huvudmännen – samordningsvinster och frisatta resurser 
Även från kommunernas och regionernas håll är en bättre jämlikhet och ökad kvalitet för invånarna i 

högsta grad eftersträvansvärd. Utöver det är målsättningen också att åstadkomma ett samarbete där 

Hjälpmedelscentralen (HMC) och samverkansstrukturen för hjälpmedel tar ansvar för de aktiviteter där 

det finns samordningsvinster. När var och en av de 50 huvudmännen idag behöver ha kunskap om 

marknaden och omvärlden, fatta beslut om vad som ska finnas i sortiment och hur det ska regleras, 

upphandla, upplåta utrymme i lager och ordna den logistik, kundtjänst och teknisk kompetens som 

behövs för att användningen ska fungera åtgår det mycket resurser samt ställer krav på relevant 

kompetens. Genom att samla expertis kring dessa frågor är målsättningen att frisätta tid och resurser för 

var och en av huvudmännen. Detta så att de i sin tur kan fokusera på att få till en bra användning och 

kompatibilitet med lokala arbetssätt och system. 

Kommunikation

Trygghet och 

säkerhet Självständighet Delaktighet

Psykosocialt 

välbefinnande

Avlastning i 

omsorgsarbetet

Jämlik tillgång och 

kvalitet i länet

Enkelt – när digitala hjälpmedel är kompatibla med 

varandra och kan användas med flera huvudmän
En kontaktpunkt

Kommuner Regionen
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Figur 3: Målbild från huvudmännens perspektiv

 

1.3 Vägledande principer för samarbete kring digitala hjälpmedel 
Samverkan kring en modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel ska... 

... ske med utgångspunkt i individens behov av digitala hjälpmedel 

... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland 

... skapa ett tydligt mervärde för både kommunerna och regionen över tid 

... bidra till en effektiv användning av de gemensamma resurserna 

... understödja pågående strukturomvandling, exempelvis mot nära vård  

... bygga på välfungerande befintliga strukturer i möjligaste mån 

... vara långsiktigt och varaktigt över tid 

... präglas av kontinuerliga förbättringar 

  

Dessutom skapar vi forum för att dela lärdomar inom Västra Götaland och med andra delar av landet för att stärka 

erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande kring integration och användning

För att ha tillgång till digitala hjälpmedel behöver varje huvudman idag själva sköta vart och ett av de här stegen... 

Målsättningen är ett samarbete där HMC och samverkansstrukturen för hjälpmedel tar ansvar för de delar där det finns 

samordningsvinster (i dialog med huvudmännen). Det frisätter tid och resurser för var och en av huvudmännen så de kan 

fokusera på att få till bra användning och kompatibilitet med lokala arbetssätt och system.
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”Invånarens behov av både vård och omsorg ska vara utgångspunkten för 

samarbetet och för vilka produkter vi har i sortimentet.” 

Respondent i intervjuer 
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1.4 Förslag på samverkansavtal om digitala hjälpmedel 
Det föreslagna samverkansavtalet är ett avtal mellan de 50 huvudmännen om målet/intentionerna med 

arbetet, vilka principer som ska gälla för samarbetet, förtydligande av uppdrag och gemensam 

investering för att etablera samarbetet. Samverkansavtalet syftar till att etablera det gemensamma 

samarbetet. Se ”Förslag på samverkansavtal om digitala hjälpmedel” för förslaget i sin helhet. 

Nyttjandet av det upphandlande sortiment som tas fram inom samarbetet kan påbörjas stegvis – där 

ambitionen bör vara att samtliga huvudmän nyttjar samarbetet fullt ut inom en femårsperiod. Att skriva 

på avtalet innebär att huvudmannen förbinder sig att gemensamt finanseria de kostnader som uppstår 

vid etablering av den gemensamma strukturen för att tillhandahålla digitala hjälpmedel. 

Sortimentet av digitala hjälpmedel utökas med produkter inom både hälso- och sjukvård och 

socialtjänst: 

”Att det sortiment av digitala hjälpmedel som tillhandahålls utgår från invånarens behov 

inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst” 

 

Två aktörer får justerade uppdrag för digitala hjälpmedel avseende att sortimentet utökas till digitala 

hjälpmedel inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst: 

1. Hjälpmedelscentralen 

 

”uppdra åt Hjälpmedelscentralen att tillhandahålla digitala hjälpmedel till regionen och de 

49 kommunerna enligt utredningens definierade modell” 

 

2. Styr- och ledningsfunktionen 

 

”befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel skall användas även för detta utökade 

uppdrag. Det innebär att övergripande politiska ställningstaganden avseende digitala 

hjälpmedel ska fattas i det politiska samrådsorganet mellan VästKoms och Västra 

Götalandsregionens politiska ledningar (SRO). Detta inkluderar exempelvis beslut 

avseende avtal och överenskommelser, och produktsortiment” 

”uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att ta fram de avtal/överenskommelser 

som krävs för att rymma det utökade ansvarsområdet samt att hantera verkställighet inom 

dessa avtal/överenskommelser, inklusive att säkra att hjälpmedel som enbart används inom 

ramen för Socialtjänstlagen ryms inom avtalet” 

”uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att detta samverkansavtal följs upp 

efter två år och därefter vid behov” 

 

Nyttjandet av sortimentet av digitala hjälpmedel ska följa ordinarie modeller, där priset för hyra 

inkluderar exempelvis utbildning, logistik, kundtjänst, tekniskt underhåll och rekonditionering.  

För att etablera samarbetet behövs en gemensam investering, för vilken statliga medel skulle kunna 

användas. Investeringen ska täcka de kostnader som uppstår vid etablering av en gemensam struktur för 

att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Denna investering kommer att användas för lönekostnader 

exempelvis till arbetsledning, produktkonsultenter, upphandlare, tekniker, utbildare och 

supportpersonal samt produktkostnader för inköp av hjälpmedel och utrustning samt för etablering av 

test och demonstrationsmiljöer under perioden januari 2022 - juni 2025. Finansieringen är en 

engångsfinansiering och beräknas till 10 kronor per invånare och huvudman eller 34 miljoner kronor. 
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Precis som för övrig ekonomi kring hjälpmedelsverksamheten ska ekonomin vara transparent och 

regelbundet återredovisas för kommunerna och regionen. 

Beslut om samverkansavtalet fattas hos varje huvudman. Totalt är det tolv steg med informerande, 

rekommenderande och beslutande instanser. Samverkansfunktionen, Ledningsrådet Medicintekniska 

produkter (MTP), Västra Götalandsregionen, VästKom och de 49 kommunerna är involverade i 

processen (Figur 4). För mer information, se Bilaga 3: Införandeplan för att tillhandahålla digitala 

hjälpmedel i Västra Götaland för detaljer kring tidsplan och beslutsordning.  

Figur 4: Beslut fattas hos varje huvudman1  

 

 

När samverkansavtalet är undertecknat är det styr- och ledningsfunktionens ansvar att säkerställa 

eventuella ytterligare avtal eller överenskommelser.  

 

  

 
1 SG – Styrgrupp, SITIV - Styrgrupp IT i Väst, MTP – Medicintekniska produkter, HSS – Hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen 

SG Välfärdsteknik i samverkan1
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Den politiska beredningsgruppen till SRO
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SITIV

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse

2

4

13

Kommunalförbund

Politiskt samrådsorgan (SRO)

9

Remissperiod
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7

11

Den politiska beredningsgruppen till SRO8

10
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Kapitel 2 

Gemensamt och enhetligt produktsortiment som 

möter olika invånarbehov och utökas stegvis 

______________________  
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2  

GEMENSAMT OCH ENHETLIGT 

PRODUKTSORTIMENT SOM MÖTER OLIKA 

INVÅNARBEHOV OCH UTÖKAS STEGVIS 
 

2.1 Produktsortimentet ska möta behov inom både vård och omsorg 
Sortimentet behöver omfatta produkter inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. 

Produktsortimentet bör möta definitionen av digitala hjälpmedel. Detta innebär att de digitala 

hjälpmedel som inkluderas i sortimentet behöver kunna bibehålla eller stärka trygghet, aktivitet, 

delaktighet och självständighet för en invånare som har eller löper en risk för att få en 

funktionsnedsättning. Även digitala hjälpmedel som syftar till att kontrollera, bibehålla eller förbättra 

ett medicinskt tillstånd inkluderas, om de är avsedda att användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. 

Gemensamt innebär detta att sortimentet av hjälpmedel vidgas med en ökad grad av digitalisering och 

produkter med användning inom både Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och inom Socialtjänstlagen 

(SoL) (se Figur 5). 

Figur 5: Sortiment omfattar såväl hälso- och sjukvård som omsorg2  

 

På längre sikt behöver produktsortimentet möta sju olika behov (se Figur 6). Detta för att erbjuda alla 

invånare samma tillgång till digitala hjälpmedel och skapa synergier mellan olika aktörer och 

hjälpmedel. För att produkterna ska vara möjliga att använda kan Hjälpmedelscentralens sortiment 

eventuellt behöva inkluderas vissa produkter för att skapa tekniska förutsättningar, som tillval till andra 

digitala hjälpmedel. För några av dessa behov, exempelvis kompensera för kognitiv 

funktionsnedsättning, finns det idag flera produkter i hjälpmedelssortimentet. Utredningen stärker att 

det fortsatt finns behov av detta. 

 
2 HMC – Hjälpmedelscentralen, HSL – Hälso- och sjukvårdslagen, SoL – Socialtjänstlagen, LSS – Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade 
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Figur 6: Definition av digitala hjälpmedel3

 

2.2 Exempel på produkter och behov 
I utredningen har flera olika behov identifierats, som olika typer av digitala hjälpmedel kan möta. 

Utifrån respektive behov ges här exempel på produkter som skulle kunna vara aktuella att möta baserat 

på vad som just nu finns på marknaden. 

• Kommunicera digitalt Exempelvis kameror, kommunikationsplattformar och appar för säker 

kommunikation med vården 

• Mäta hälsoparametrar Exempelvis kroppsnära sensorer som aktivitetsklocka eller sömnmätare 

samt digitala mätinstrument som blodtrycksmätare och spirometer för egenmonitorering 

• Öka trygghet och självständighet Exempelvis mobila larm, passiva larm, digital tillsyn, digitala 

lås och annan trygghetsskapande teknik 

• Kompensera för fysiska funktionshinder Exempelvis hjälpmedel som syftar till förbättrad 

hygien, förflyttning eller annan fysiskt krävande uppgift 

• Kompensera för kognitiva funktionshinder Exempelvis minnesstöd och planeringshjälpmedel 

som planeringskalender eller fickminnen 

• Hantera läkemedel Exempelvis läkemedelsrobotar, digitala dosetter samt digitala medicinskåp för 

medarbetare 

• Öka aktivitetsnivå Exempelvis hjälpmedel för virtuell cykling, träning och sport samt för mental 

aktivering i form av spel eller liknande.  

I sortimentet kan det också komma att finnas behov av vissa produkter för att skapa tekniska 

förutsättningar för att produkterna ska kunna användas, exempelvis med tillbehör för uppkoppling.  

 
3 HSL – Hälso- och sjukvårdslagen, SoL – Socialtjänstlagen, LSS – Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 

Digitala hjälpmedel

Digital teknik som 

syftar till att 

bibehålla eller öka 

trygghet, aktivitet, 

delaktighet eller 

självständighet för 

en person som har 

eller löper förhöjd 

risk att få en 

funktions-

nedsättning.

Oavsett om den är 

individuellt 

utprovad eller inte

Digitala hjälpmedel

Digital teknik som 

syftar till att 

kontrollera, 

bibehålla eller 

förbättra ett 

medicinskt 

tillstånd och som är 

avsedd att kunna 

användas utan 

hälso- och 

sjukvårdsutbildning.

Oavsett om den är 

individuellt 

utprovad eller inte

Digitala hjälpmedel kan möta olika behov hos invånaren

Kompensera för fysiska 

funktionsnedsättningar 

Hantera läkemedel

Skapa tekniska 

förutsättningar

Kommunicera digitalt

Öka trygghet och 

självständighet

Kompensera för 

kognitiv 

funktionsnedsättning

Öka aktivitetsnivå

Mäta hälsoparametrar

Begreppet digitala 

hjälpmedel avser både 

produkter med digitala 

komponenter som 

traditionellt brukar 

räknas som hjälpmedel 

och produkter som 

brukar definieras som 

välfärdsteknik. Alltså 

produkter med 

användning inom HSL, 

SOL och LSS. 

Gemensamt är att de 

används av invånaren i 

vardagsmiljö
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Figur 7: Exempel på produkter per behovskategori

 

 

2.3 Produkterna kommer både falla inom existerande avtal och behöva nya avtal 
Flera digitala hjälpmedel kommer falla under existerande avtal och ingen särskild åtgärd behövs för 

att kunna införa dem i sortimentet. Det finns dock vissa digitala hjälpmedel där utredningen anser det 

inte tydligt att de faller inom existerande avtal. Dessa är de två luckor som identifierats: 

1. Digitala hjälpmedel utan användningsområde inom hälso- och sjukvården idag, som alltså 

används enbart inom socialtjänst och omsorg täcks inte av nuvarande samarbetsavtal då detta tydligt 

pekar på hälso- och sjukvård.  

2. Digitala hjälpmedel med användning inom hälso- och sjukvården, men som inte tydligt är en 

del av samarbetsavtalet täcks av nuvarande avtal för regionens del, men kan inte fullt ut nyttjas 

av kommunerna. I och med att kommunen är en avtalspart i samarbetsavtalet, men inte i 

överenskommelsen, kan endast kommunerna avropa produkter som faller inom de produktområden 

som definieras i samarbetsavtalet (alltså rörelsehinder, kommunikation och information, samt 

medicinsk behandling (antidecubitus)). Kommunerna kan alltså inte genom förskrivning beställa 

produkter som faller inom Överenskommelsen (exv. olika produkter för att mäta egna hälsoutfall).  

Det finns dock en möjlighet för kommunen att genomföra en förtroendeförskrivning där regionen 

har kostnadsansvar. Om man finner att regionen har kostnadsansvaret för alla de aktuella 

produkterna är detta inte en lucka. 

Dessa båda luckor kan omhändertas på två olika sätt: 

1. För digitala hjälpmedel utan användningsområde inom hälso- och sjukvården idag är utredningens 

rekommendation att ett nytt avtal tas fram. Det nya avtalet bör hämta inspiration från 

grundutrustningsavtalet så att regionen agerar inköpscentral och kommunerna hyr eller köper 

produkter från Hjälpmedelscentralen. Det bör också framgå att det gäller personligt bedömda 

hjälpmedel, i likhet med formuleringar i övriga avtal kring personligt förskrivna hjälpmedel. 

2. För digitala hjälpmedel med användningsområde inom hälso- och sjukvården har utredningen två 

olika rekommendationer för dessa produkter, som övervägs i det kommande arbetet 

a) Ett alternativ är att kommunerna använder grundutrustningsavtalet för att även köpa produkter 

som finns i sortimentet för att de omfattas av överenskommelsen. Detta är inte den nuvarande 

tolkningen, men möjligheten att tolka grundutrustningsavtalet på ett nytt sätt finns. Denna 

lösning har begränsningen i att kommunen inte kan använda produkterna för förskrivning, utan 

enbart som grundutrustning. 

a) Ett annat alternativ är att ett tilläggsavtal till det existerande samarbetsavtalet tas fram. Ett 

tilläggsavtal skulle vara ett kort dokument som förklarar att definitionen av produkter som ryms 

Kommunicera 

digitalt

Mäta 

hälsoparametrar

Öka trygghet och 

självständighet

Kompensera för 

fysisk funktion-

snedsättning 
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kognitiv funktion-
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Skapa tekniska 

förutsättningar

• Utrustning (tex, digitala 

videokameror)

• Kommunikationsplattformar

• Appar för kommunikation 

med vården

• Minnesstöd och 

planeringshjälpmedel (tex 

planeringskalendrar, 

fickminnen)

• Tidsstöd (tex talande klockor)

• Kroppsnära sensorer (tex 

aktivitetsklocka, sömnmätare)

• Digitala mätinstrument (tex 

digital våg, spirometer, 

blodtrycksmätare, 

pulsoximeter)

• För patienter (tex 

läkemedelsrobotar, 

uppkopplade dosetter)

• För medarbetare (tex digitala 

medicinskåp)

• Mobila larm (tex GPS-larm)

• Passiva larm (tex larmmattor)

• Tillsynskameror/ sensorer

• Digitala lås

• Övrigt trygghetsskapande (tex 

robotsällskapsdjur)

• Hårdvara (tex datorer, 

surfplattor, smarta telefoner)

• Infrastruktur (tex Wifi)
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duschrobot)

• Städhjälpmedel (tex 
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Öka aktivitetsnivå

• Fysisk aktivering (virtuella 
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• Mental aktivering 

(Aktiveringsspel, tex spel för 
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inom samarbetsavtalet har vidgats, men i alla andra avseenden hänvisa till innehållet i 

samarbetsavtalet. Precis som för existerande samarbetsavtal kan det så kallade 

Hamburgundantaget nyttjas för att möjliggöra att kommunen hyr eller köper produkter från 

Hjälpmedelscentralen. Detta alternativ innebär dock att det kommer finnas produkter som ingår 

i två avtal – dels i det tidigare nämnda nya tilläggsavtal till samarbetsavtalet, dels i 

överenskommelsen. 

2.4 Hur går det till när sortimentet utökas? 
Den övergripande processen för att utöka sortimentet med fler digitala hjälpmedel föreslås följa sju 

steg (se Figur 8). 

Initiativ till att utöka sortimentet med nya produkter kan ske på två sätt: 

a) Produktkonsulent vid Hjälpmedelscentralen ser behovet av produkten från omvärldsbevakning och 

lämnar in ansökan till samverkansfunktionen 

b) Ansökan om att införa en produkt i sortimentet inkommer till samverkansfunktionen från 

exempelvis en invånar-/brukarorganisation, en kommun eller en regional verksamhet 

Efter att ansökan inkommit till samverkansfunktionen bereds den, i dialog med berörda parter och 

beredningsgrupper. Utifrån den dialogen formuleras ett förslag till beslut. Detta tar sedan Ledningsrådet 

för medicintekniska produkter ställning till och rekommenderar beslut hos Hälso- och 

sjukvårdsdirektören (HSD) för regionen respektive VästKoms styrelse för kommunerna. När en produkt 

inkluderats i sortimentet utarbetas regelverk och upphandling genomförs. Därefter tillhandahålls 

produkterna. Användningen följs upp och vid behov tas beslut om utfasning ur sortimentet.   

Figur 8: Övergripande process för att utöka sortimentet med fler digitala hjälpmedel (HSD - Hälso- 

och sjukvårdsdirektören)

 

 

2.5 Vad kan ligga till grund för bedömning och beslut? 

2.5.1 Gemensamma bedömningsgrunder/beslutsstöd 
För att bedöma behovet och prioritera mellan olika produkter och produkttyper har ett analysramverk 

utvecklats inom ramen för utredningen. I detta finns flera parametrar att ta hänsyn till. Exempelvis: 

• Nytta för invånare, kommun och region. Nyttan utgår exempelvis från förväntade utfall för 

användare, anhöriga och medarbetare. Det finns också delar som berör resurser och efterfrågan. 
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• Komplexitet värderar hur komplex den tilltänkta produkten är samt hur komplex den är att 

tillhandahålla. Här värderas exempelvis komplexitet i upphandling, införande, säkerhetsrisker och 

om det är en medicinteknisk produkt eller ej. 

• Angelägenhet avses hur angeläget det är att produkten tillhandahålls gemensamt via 

Hjälpmedelscentralen. Här värderas exempelvis kostnad, möjliga stordriftsfördelar, grad av 

ojämlikhet och möjlighet till rekonditionering. 

Figur 9: Ramverk med nytta, komplexitet och angelägenhet

 

Utifrån dessa kan en samlad bedömning göras. Värt att notera är att för produkter som har sin primära 

användning inom den kommunala omsorgen kan efterfrågan i viss mån kan väga tyngre än dialogen 

om konsumentprodukt eller kostnad.   
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Tabell 1: Frågor för att bedöma behov av en specifik produkt 

Dimension Underrubrik Frågor 

 

Nytta 

Invånare I vilken utsträckning finns stöd för att produkten bidrar till: 

• Ökad trygghet? 

• Ökad självständighet? 

• Ökad aktivitetsförmåga? 

• Ökad delaktighet? 

• Minskade krav på omgivningsfaktorer? 

Kommun I vilken utsträckning finns stöd för att produkten bidrar till 

• Förbättrad arbetssituation och arbetsmiljö? 

• Frigjorda resurser? 

I vilken utsträckning efterfrågar kommunernas verksamheter 

produkten? 

Region I vilken utsträckning finns stöd för att produkten bidrar till 

• Förbättrad arbetssituation och arbetsmiljö? 

• Frigjorda resurser? 

I vilken utsträckning efterfrågar regionens verksamheter 

produkten? 

 

 

 

 

 

Komplexitet 

Upphandling Hur stort är antal varierade och specifika behov per 

produkttyp och huvudman? 

Hur ser produktens komplexitet ut? 

Införande Hur stort är antalet befintliga avtal? 

Hur ser produktens: 

• Teknisk komplexitet ut? 

• Införande och arbetssätt ut? 

Patientsäkerhet Hur stora bedöms: 

• Patientsäkerhetsrisker vara? 

• IT-säkerhet och datahantering vara? 

Medicinteknisk 

produkt 

Är produkten en medicinteknisk produkt? 

 

 

 

 

 

Angelägenhet 

Kostnad / år Hur stor är uppskattad kostnad per produkt och år? 

Investerings-

horisont 

Hur lång är förväntad investeringshorisont (det vill säga hur 

snabbt kan kostnaden för produkten hämtas hem på andra 

kostnadsbesparingar inom samma huvudman)? 

Nuvarande 

ojämlikhet 

Hur hög är graden av ojämlikhet? 

Möjliga 

stordriftsfördelar 

Hur stor är: 

• Möjligheten till standardiserat produktutbud? 

• Möjligheten till stordriftsfördelar i upphandling? 

• Möjligheten till stordriftsfördelar i logistik? 

Utvecklingsstadium I vilken fas av produktlivscykeln är produkten? 

Rekonditionering Hur stor är möjligheten till recirkulering? 
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2.5.2 Risk- och konsekvensanalys 
Som en sista del i bedömningen av om produkten passar in i sortimentet bör en risk- och 

konsekvensanalys genomföras. Riskanalysen bör göras enligt etablerade modeller för riskanalys 

avseende hjälpmedel och med en bedömning avseende riskernas sannolikhet och konsekvens före och 

efter riskhantering. Följande dimensioner och underliggande frågeställningar kan vara särskilt relevanta 

att beakta: 

• Nytta och konsekvenser för invånare 

• Konsekvenser för berörda aktörer (Ledningsrådet, Hjälpmedelscentralen, beställande 

verksamheter) exempelvis konsekvenser avseende kompetens/resursbehov  

• Ekonomiska konsekvenser 

o Vilka är de förväntade kostnaderna för produkt och tillhörande tjänster? 

o Vilken är den förväntade påverkan på andra kostnader (exempelvis minskande eller ökande 

kostnader för andra vård- eller stödinsatser)? 

• Eventuella risker kopplat till patientsäkerhet 

o Finns det någon patientsäkerhetsrisk kopplad till användning? 

• Informations- och datasäkerhet 

o Är produkten och/eller tjänsten en CE-märkt medicinteknisk produkt? 

o Hur sker kommunikationen mellan produkten och andra tjänster (exempelvis Bluetooth, 

Wifi, mobildata, ant+)? 

o Hur säkerställs att säker kommunikation upprätthålls utan störningar? 

o Inhämtas och sparas personuppgifter (GDPR), patientdata eller information i publika 

molntjänster? 

▪ Vem är ägare av ovanstående data? 

▪ Var lagras ovanstående data? 

▪ Skickas data någonstans, i så fall vart? 

o Sker frånkoppling från eventuella digitala tjänster automatiskt vid återställning till 

fabriksåterställning?  

o Hur sker återställning av data? Kan detta göras av Hjälpmedelscentralen? 

o Krävs säker inloggning för att använda produkten? 
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”Det är viktigt att det finns en handbok som beskriver hur vi använder digitala 

hjälpmedel i vård och omsorg i vårt län. Det får gärna se ut som det gör idag i 

handböckerna. Där det är tydligt vad det är för pryl, för vilka målgrupper den 

passar, vilka användningsområden som finns, hur man ska tänka vid bedömning, 

vem som får beställa och om det finns några villkor för beställningen”  

Deltagare i workshop 
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Kapitel 3 

Befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel ansvarar 

för sortiment- och ekonomistyrning samt riktlinjer 

för användning 

______________________  
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3  

BEFINTLIG LEDNINGSSTRUKTUR FÖR HJÄLPMEDEL 

ANSVARAR FÖR SORTIMENT- OCH 

EKONOMISTYRNING SAMT RIKTLINJER FÖR 

ANVÄNDNING 
 

3.1 Ledningsstrukturens uppdrag 
Befintlig styr- och ledningsstruktur har i stort de uppdrag och de kompetenser som behövs för att 

omhänderta uppdraget kopplat till digitala hjälpmedel. Uppdraget bör omfatta styr- och ledning, 

inklusive sortimentstyrning, ekonomistyrning, uppföljning samt regelverk (se Figur 10).  

Figur 10: Ledningsstrukturens uppdrag (MTP – Medicintekniska produkter, HSL – Hälso- och 

sjukvårdslagen, SoL – Socialtjänstlagen, LSS – Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) 

 

 

Ledningsstrukturens ansvar för sortiment inkluderar: 

• Ett produktsortiment av digitala hjälpmedel som möter behov inom vård och omsorg  

• Prioriteringar inom det förskrivningsbara sortimentet  

• Process för att utöka sortimentet av digitala hjälpmedel 

• Gemensam bedömningsgrund för vad som ska inkluderas i sortimentet 

Ledningsstrukturens ansvar för ekonomistyrning och uppföljning innefattar: 

• Uppföljning av avtal och överenskommelser 

Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO)

Politisk beredningsgrupp MTP

Ledningsråd Medicintekniska produkter

Hjälpmedelsforum (forum för dialog och informationsutbyte)

• Uppföljning av avtal och 

överenskommelser

• Uppföljning av nyttjandet av 

digitala hjälpmedel inklusive 

avvikelserapporter

• Ekonomisk uppföljning av digitala 

hjälpmedel med transparens 

kring upparbetade kostnader och 

intäkter från produkthyra samt ev

köp. 

Sortimentstyrning

Sortiment med 

utgångspunkt i 

definitionen av digitala 

hjälpmedel

Process för utökning av 

sortiment av digitala 

hjälpmedel

Gemensam 

bedömningsgrund för 

digitala hjälpmedel

Prioriteringar inom det 

förskrivningsbara 

sortimentet (strategisk 

sortimentstyrning)

Ekonomistyrning och uppföljning Regelverk och handbok

I handbok beskrivs exv:

• Vem som får förskriva respektive 

beställa produkter

• Behov som ska ligga till grund för 

förskrivning/beställning

• Avsedd användning

• Vem som har kostnadsansvaret 

- Förskrivning via HSL bärs 

kostnaden av den som har 

hälso- och sjukvårdsansvar

- Beställning för SOL/LSS bärs 

kostnaden av kommunen
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• Uppföljning av nyttjandet av digitala hjälpmedel inklusive avvikelserapporter 

• Ekonomisk uppföljning av digitala hjälpmedel med transparens kring upparbetade kostnader och 

intäkter från produkthyra och eventuella köp.  

 

Avseende regelverk och handbok ansvarar styr-och ledningsstrukturen för att det finns ett regelverk 

och handbok där exempelvis nedanstående beskrivs per produkt: 

• Vem som får förskriva respektive beställa produkter 

• Behov som ska ligga till grund för förskrivning/beställning 

• Avsedd användning 

• Vem som har kostnadsansvaret för produkten med utgångspunkt i principerna att 

o Förskrivning via Hälso- och sjukvårdslagen bärs kostnaden av den huvudman som har 

hälso- och sjukvårdsansvaret 

o Beställning för användning inom Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service för 

vissa funktionshindrade (LSS) bärs kostnaden av kommunen 

För att omhänderta uppdraget kan styr- och ledningsstrukturen behöva utöka befintlig organisation 

med nya kompetenser samt eventuellt en ny beredningsgrupp. 

För att klara att omhänderta uppdraget föreslår utredningen att Ledningsråd Medicintekniska produkter 

utökas eller justeras med nya kompetenser. Föreslagna kompetenser är biståndschef, socialtjänstchef, 

socialt ansvarig samordnare, representant från Koncerninköp och digitaliseringskompetens.  

Vi föreslår också förstärkningar av organisationen runt Ledningsrådet. Förslagen omfattar: 

1) Samordnare eller strateg på samverkansfunktionen med ansvar för de hjälpmedel som hanteras i 

den nya beredningsgruppen 

2) Nytt forum för digitala hjälpmedelssamordnare med en representant från varje huvudman. Forumet 

ska åtminstone initialt vara ett komplement till befintligt hjälpmedelsforum men behandla likartade 

frågor som hjälpmedelsforum gör idag men för digitala hjälpmedel inom vård och omsorg. 

Lämpliga kompetenser är exempelvis sjuksköterska, biståndshandläggare eller personer med ansvar 

för välfärdsteknik. Samverkansfunktionen föreslås ansvara för detta forum och fungera som 

ordförande och sekreterare vid möten. 

3) Att se över beredningsgrupper och handböcker. Utredningen föreslår här att Ledningsrådet väljer 

ett av tre alternativ:  

a) Ingen ny beredningsgrupp skapas utan kompetenser inom socialtjänst och digitalisering 

adderas eller adjungeras vid behov till nuvarande beredningsgrupper för Handbok & sortiment 

respektive Avtal och Överenskommelser. Befintliga handböcker utökas så att digitala 

hjälpmedel inom vård och omsorg också inkluderas 

b) En ny beredningsgrupp får ansvar för produkter inom det nya samverkansavtalet för digitala 

hjälpmedel och för grundutrustning, Beredningsgruppen får då ansvar för både 

handbok/regelverk för dessa produkter samt för avtal och överenskommelser.  

c) En ny beredningsgrupp får ansvar för produkter som beställs efter biståndsbedömning inom 

Socialtjänstlagen och  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Beredningsgruppen får då ansvar för både handbok/regelverk för dessa produkter samt för 

avtal och överenskommelser.  
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Figur 11: Exempel på justeringar i organisationen för att omhänderta uppdraget

 

 

”Kostnadsansvaret behöver vara tydligt för varje produkt och att det kan ändras mellan kommun, 

primärvård och specialistvård om invånarens behov ändras. Utgångspunkten är att för hälso- och 

sjukvård följer kostnadsansvaret för hjälpmedlet hälso- och sjukvårdsansvaret. För socialtjänst ligger 

kostnadsansvaret hos den beställande verksamheten” 

Deltagare i workshop 

  

Förslag på förstärkningar till Ledningsrådet

Ny beredningsgrupp med uppdrag att bereda och utreda detaljerna kring de 

frågor som rör ledning och styrning av vissa digitala hjälpmedel. I 

beredningsgruppen bör exv biståndschef, socialtjänstchef, SAS, 

digitaliseringsstrateg, personal som beställer hjälpmedel finnas med.

Samordnare/Strateg på 

samverkansfunktionen med ansvar för 

de hjälpmedel som hanteras i den nya 

beredningsgruppen

Forum för digitala hjälpmedelssamordnare (Ny) (från varje huvudman) som 

komplement till befintlig hjälpmedelsforum (åtminstone under en tid)

Förslagsvis utökas /justeras 

Ledningsrådet med nya kompetenser: 

• Biståndschef / socialtjänstchef

• Socialt ansvarig samordnare

• Representant från Koncerninköp

• Digitaliseringskompetens

1

2

4

3

Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO)

Politisk beredningsgrupp MTP

Ledningsråd Medicintekniska produkter

Hjälpmedelsforum Beredningsgrupperna
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Kapitel 4 

Försörjning av digitala hjälpmedel med arbetssätt 

som bygger på befintliga strukturer 

______________________  
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4  

FÖRSÖRJNING AV DIGITALA HJÄLPMEDEL MED 

ARBETSSÄTT SOM BYGGER PÅ BEFINTLIGA 

STRUKTURER 
 

4.1 Koncerninköp upphandlar digitala hjälpmedel tillsammans med 

Hjälpmedelscentralen 

4.1.1 Upphandling hanteras av Koncerninköp och Hjälpmedelscentralen 
Koncerninköp och Hjälpmedelscentralen ansvarar tillsammans för att upphandla digitala hjälpmedel. 

Detta innebär både att upphandla produkter som exempelvis GPS-larm och grundläggande bastjänster 

som hör till produkten. Ett exempel på grundtjänst kan vara att administrera larmet. Utöver det 

grundläggande kan extratjänster eller möjliga tillägg såsom larmcentral eller tillhörande uppkoppling 

tillkomma. Det kan även inkludera utbildning och tillhörande material till Hjälpmedelscentralens 

medarbetare samt för användning mot förskrivare och invånare. Övriga tjänster som exempelvis service 

och reparationer kan utföras i egen regi. 

Det finns vinster i att upphandla produkt och tjänster gemensamt. Det kan till exempel handla om 

förbättrad förhandlingsposition gentemot leverantörer eller mängdrabatter. I den mån egna integrationer 

eller befintliga tjänster är önskvärda i kommunen ska det finnas valmöjligheten att utveckla dessa lokalt 

och därmed inte använda sig av den upphandlade tjänsten. Det innebär att kommunerna fortfarande 

bibehåller möjligheten att för vissa produkter använda redan existerande system. 

En central fråga för utredningsarbetet har varit huruvida regionen har kommunalrättslig befogenhet att 

upphandla produkter och tjänster som enbart används inom ramen för Socialtjänstlagen  och ej har 

någon användning inom Hälso- och sjukvårdslagen. För att besvara denna fråga har juridisk expertis 

från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kopplats in. Deras utredning pekar på att det inte 

föreligger några hinder för Koncerninköp och Hjälpmedelscentralen att bedriva den typen av 

upphandlingsarbete, förutsatt att det ingår i uppdraget som givits från relevant nämnd i regionen. 

Följaktligen behöver dagens uppdrag till Koncerninköp och Hjälpmedelscentralen från 

Servicenämnden ses över och eventuellt justeras om det inte redan kan anses rymmas i dagens uppdrag. 

Ett komplett svar från Sveriges Kommuner och Regioners nationella kompetenscenter inom 

välfärdsteknik kan ses nedan. 
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Arbetssätt och organisation för upphandlingsarbetet är – på ett övergripande plan – samma som vid 

upphandling av övriga hjälpmedel. Det finns däremot vissa anpassningar som behöver beaktas. Till 

exempel kan det behövas större fokus på leverantörs- och marknadsanalys givet att marknaden snabbt 

förändras. Det behövs också involvering av ett mindre antal representanter från kommun eller 

socialtjänst i både projektgruppen för enskilda avtal samt i det strategiska arbetet. Till det krävs en mer 

aktiv förmedling av information om nyheter eller uppdateringar i sortimentet till verksamheterna. 

4.1.2 Ett antal principer och generella krav för upphandlingsarbetet har tagits fram 
Utredningen har identifierat ett antal olika övergripande principer för upphandlingsarbetet. Dessa kan 

alltså appliceras i samtliga upphandlingar eller i det övergripande arbetet och återfinns nedan. 

• Då det förekommer existerande avtal inom kommunerna kan den enskilda kommunen välja om man 

vill fullfölja avtalet eller nyttja det gemensamma. På längre sikt, när samarbetet är etablerat, är 

ambitionen att kommunerna ska använda det gemensamma utbudet. 

• Takvolymer beräknas och anges för hela regionen och ska inkludera rekonditionering 

• Insamlade erfarenheter stödjer att upphandla från en leverantör som huvudregel 

• Något kortare avtalslängd än vanligt kan vara att föredra 

• Funktionsupphandling med en starkare kravbild kan vara ett alternativ för att säkerställa att 

leverantören ger tillgång till önskade varianter i ett sortiment och att sortimentet kan uppdateras i 

efterhand. Detta kan också i många fall uppnås med klausuler i en mer traditionell upphandling. 

• I de fall där marknadens nuvarande utbud ej möter behoven kan innovationsupphandling användas, 

men det är osannolikt utifrån att projektet i huvudsak rör produkter som finns på marknaden. 

 

”För att upphandlingarna ska användas är det nödvändigt att kunna hänga på och ta del av ett 

utvecklat sortiment under avtalstiden. Teknikutvecklingen på de här prylarna är oerhört snabb!” 

Representant från kommun i workshop 

 

"Vi ser inte några hinder ur ett kommunalrättsligt perspektiv för en samverkan mellan regionen och 

kommunerna om försörjning av digitala hjälpmedel som tilldelas och/eller används under 

Socialtjänstlagen under förutsättning att den ansvariga och förvaltning inom regionen som får 

ansvaret för försörjningen har ett uppdrag från regionen att också utföra detta. Man kan alltså 

behöva se över internt mandat/instruktion/reglemente/delegering eller motsvarande för VGR:s 

Servicenämnd och Hjälpmedelscentralen så att de inte utesluter produkter/tjänster som bara har 

användningsområde inom socialtjänsten. 

  

För övrigt kan noteras att man bör hålla isär tilldelning och användning. (Digitala) hjälpmedel och 

välfärdsteknik kan tilldelas under HSL genom förskrivning av hjälpmedel för dagliga livet eller under 

SoL genom antingen biståndsbeslut eller beslut i genomförandet/verkställigheten. Vår 

(kompetenscentrets) inställning är att kommuner bör sträva efter att det är insatsen (till exempel 

tillsyn på natten) som beslutas i biståndsbeslutet medan formen för tillsyn (till exempel genom 

hembesök, kamera eller sensor) beslutas i genomförande/verkställigheten. 

Användningen är skild från tilldelningen och kan ju exempelvis ske under SoL även om tilldelningen 

skedde genomförskrivning under HSL. En duschstol kan exempelvis förskrivas under HSL men 

användas under SoL, likaså till exempel ett mobilt trygghetslarm.  

 

För ytterligare rådgivning hänvisas till Pål Resare, förbundsjurist på SKR och expert på den här 

typen av frågor om den kommunala kompetensen och samverkan mellan huvudmän." 

 

Sveriges Kommuner och Regioners nationella kompetenscenter inom välfärdsteknik 
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Vidare har utredningen identifierat ett antal generella krav som kan övervägas vid upphandling. Likt 

principer böra dessa krav emellertid prövas inom varje upphandling, men tjänar ändå som inriktning för 

arbetet. Identifierade generella krav kopplade till både produkt och tjänst, produkt respektive tjänst 

listas nedan. 

Krav kopplade till både produkt och tjänst: 

• Användarvänlighet för både personal och invånare är centralt och bör utvärderas och kravställas. I 

de fall där det är möjligt och motiverat kan tester genomföras inom ramen för upphandlingen. 

• Det bör kravställas att både produkt och teknisk lösning ska kunna uppdateras vid behov. I och med 

att marknaden kan förändras snabbt är detta ett sätt att undvika en situation där 

hjälpmedelsverksamheten betalar för något som ej kan användas. Exempelvis kan en produkt eller 

lösning bli utdaterad om kommuner/regionen uppdaterar sina egna system eller tekniken blir så 

föråldrad att den blir inkompatibel med andra nya lösningar.  

• Om möjligt ska lösningen medföra ett mindre behov av anpassning av individens bostad för att 

underlätta installation och användning. Är det möjligt att utifrån datasäkerhet använda existerande 

infrastruktur, exempelvis WiFi eller smarttelefon, är även det positivt. 

 

”Personalen i socialtjänst och omsorgen har redan en pressad arbetssituation – om produkterna ska 

bli avlastande måste de vara lätta och intuitiva att hantera även för personal, exempelvis om 

inställningar ska justeras eller om en felsökning behöver göras.” 

Representant från kommun i workshop 

Krav kopplade till produkt: 

• Utvärderingen bör om möjligt göras av total ägandekostnad. Slitstarka produkter med möjlighet till 

rekonditionering bör premieras. För vissa av produkterna kommer rekonditionering inte vara möjlig 

då vissa produkter snabbt kan bli utdaterade. 

• För att minska på behovet av fysisk support och stöd vid hantering av produkten bör lång batteritid 

och, om möjligt, fjärrfelsökning kravställas. 

• Närliggande är även behovet av att ta miljöaspekter i beaktande vid utformning av upphandling. 

Exempelvis kan miljövinster komma från just slitstarka produkter eller produkter som kräver en låg 

grad av fysisk support för att minimera transporter. 

• För att möjliggöra användning även i delar av regionen som har svagare uppkoppling har önskemål 

inkommit på anslutning ska kunna göras via WiFi/4G. 

”Större fokus på miljökrav går igenom allt vi upphandlar – därför bör vi försöka få till 

produkter som håller länge och som minimerar transporter.” 

Representant från kommun i workshop 

Krav kopplade till tjänst: 

• Tjänster ska kunna integreras mot flera verksamhetssystem (exempelvis öppna API:er) samt 

följa/tillåta relevanta IT-standarder/certifieringar/protokoll (exempelvis Continua, IHE Technical 

Framework, SCAIP). Det är också av vikt att tjänster är kompatibla med Millenium4. För att kunna 

utforma dessa krav krävs en stor IT-kompetens om systemen i regionen och i kommunerna, vilket 

bidrar till en större komplexitet i upphandling jämfört med traditionella hjälpmedel. 

• Ett centralt krav är att leverantören ska ha starka rutiner för datahantering och datasäkerhet 

• Där det finns behov bör upphandlingen säkerställa att leverantören står för support samt utbildning 

för professionen. Detta kan göras vid uppstart och/eller löpande. 

 
4 Millennium är det vårdinformationssystem som håller på att införas av Västra Götalandsregionen, och som 

kommunerna i varierande utsträckning också inför, samverkar kring eller berörs av 
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”Kopplat till nästan alla av dessa produkter finns oerhört känsliga personuppgifter – lagring, 

transferering och annan hantering av data måste skötas fläckfritt av leverantören.” 

Representant från Västra Götalandsregionen i workshop 

4.2 Hjälpmedelscentralen har ett helhetsansvar för försörjningen – från 

omvärldsbevakning till logistik, service, kundtjänst och rekonditionering 
 

Hjälpmedelscentralen föreslås ha ett helhetsansvar för försörjningen av digitala hjälpmedel. Detta 

inkluderar att tillhandahålla produkterna, men också tjänster såsom utbildning, service, kundtjänst och 

rekonditionering. Dessa tjänster inkluderas i hjälpmedelshyran precis som för övriga hjälpmedel. 

Figur 12: Hjälpmedelscentralen har ett helhetsansvar för försörjningen av hjälpmedel 

 

 

”Vi ser att det behövs stöd i användandet – så att teknik blir en naturlig del att använda för alla 

medarbetare. Både de som beställer digitala hjälpmedel och baspersonal kan behöva utbildning samt 

tillgång till rådgivning och kundtjänst. Så att det skapas en trygghet kring arbetssätt kring digital 

välfärdsteknik. Kunskapen behövs både kopplat till produkt och användning. Vi skulle gärna se att 

utbildningarna kan finnas tillgängliga digitalt och att medarbetare kan repetera eller ta del av dem 

när det passar. Det är också bra om vi kan använda material från utbildningarna och utbilda vidare” 

Deltagare i workshop 

 

”Support behöver kunna finnas både kopplat till användning, felsökning när något inte fungerar med 

produkten men kanske också kring hur data ska hanteras. Det kan vara viktigt att 

Hjälpmedelscentralen har möjlighet att ”pusha ut” uppdateringar eller felsöka på distans.” 

Deltagare i workshop 
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”Det behöver finnas en flexibilitet när det gäller support – invånare utan kommunala insatser 

behöver ha en kontaktpunkt, och för invånare med kommunala insatser vill vi i vår kommun att de 

vänder sig till oss – vi har byggt upp den kompetensen. Men jag vet andra kommuner som inte har det 

och kommer önska stöd från Hjälpmedelscentralen” 

Deltagare i workshop 

Tabell 2: Översikt över Hjälpmedelscentralens tjänster och uppdrag 

Område Beskrivning Eventuell gränsdragning 

Omvärlds-

bevakning 

Hjälpmedelscentralens produktkonsulenter 

ansvarar för att löpande analysera och bevaka vad 

som händer i omvärlden och hur sortimentet bör 

utvecklas utifrån detta. Det inkluderar exempelvis 

invånarbehov, teknisk utveckling, förändringar 

nationellt och i andra regioner och förändringar på 

leverantörsmarknaden. Hjälpmedelscentralen 

ansvarar för att utifrån omvärldsbevakningen lyfta 

behov av att justera sortimentet till 

samverkansfunktionen. Jämfört med andra mer 

etablerade hjälpmedel finns ett större behov av 

omvärldsbevakning i syfte att ha god kunskap 

kring invånarnas och verksamheternas behov, 

teknikens möjligheter och begränsningar samt 

lärdomar från omvärlden. Utredningen visar att 

det är uppskattat att en sådan omvärldsbevakning 

omhändertas i samarbetet kring digitala 

hjälpmedel och ingår i Hjälpmedelscentralens 

uppdrag. 

 

Prisberäkning, 

prisjustering 

och 

uppföljning 

I Hjälpmedelscentralens uppdrag ingår att beräkna 

priser för digitala hjälpmedel baserat på 

funktionsgrupper och fördela kostnader för 

produkter och tjänster inom respektive avtal. Flera 

gånger per år genomförs sedan uppföljning av 

ekonomin och priser där beräkningsmodellerna 

justeras och också återbetalning kan ske. Denna 

redovisning är transparent gentemot kommunerna 

och regionen och att prissättningen ska vara rättvis 

är en viktig hörnsten i samarbetet kring 

hjälpmedel. Avseende digitala hjälpmedel 

behöver denna uppföljning också inkludera 

användningen av den gemensamma finansieringen 

genom samverkansavtalet.  

Viktiga gränsdragningar/ 

frågor att hantera är 

exempelvis: 

• Hur kan produkter som 

på upphandlingsmässig 

grund kan inkluderas i 

nuvarande avtal hanteras 

i ekonomiredovisningen? 

 

Upphandling I arbetet med upphandlingar ska 

Hjälpmedelscentralens medarbetare (framför allt 

produktkonsulenter) medverka under hela 

inköpsprocessen. Arbetet inkluderar att medverka 

och bearbeta underlag till behovsanalysen, 

analysera marknaden, genomföra dialog med 

kommuner, regioner och leverantörer, 

sammanställa krav på produkt, utvärdera anbud, 

förankring av avtal, produktuppföljning och 

avtalsvård. Hjälpmedelscentralen har ofta också 

en samordnande roll i att exempelvis inhämta 
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fullmakter från kommunerna och uppgifter om 

önskade volymer. 

Utbildningar Hjälpmedelscentralen ordnar utbildningar 

avseende hur digitala hjälpmedel kan beställas 

samt utbildningar för de olika digitala hjälpmedel 

som finns i sortimentet. Utbildningar genomförs 

både digitalt och fysiskt.  

 

Behovet av utbildningar väntas vara högre än för 

andra produkter, framför allt i anslutning till att de 

införs i sortimentet.  

 

Andra regioner som genomfört liknande arbeten 

beskriver behov av: 

• Utbildningar i beställningssystemet som riktar 

sig till nya beställare  

• Produktspecifika utbildningar som kan 

användas av flera olika målgrupper 

(exempelvis förskrivare enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen, biståndshandläggare och mer 

invånarnära personal inom exempelvis 

hemtjänst) 

Det finns en större efterfrågan på digitala 

utbildningar och möjlighet att ta del av 

utbildningsmaterial vid olika tillfällen, exempelvis 

för repetition 

 

Hantering av 

beställningar 

Beställningar på produkter som ska hyras eller 

köpas av huvudmännen hanteras av 

Hjälpmedelscentralen. Detta inkluderar 

exempelvis drift och support av 

beställningssystem. 

 

Det som behöver hanteras för digitala hjälpmedel 

är framför allt att fler personalgrupper behöver 

kunna beställa digitala hjälpmedel och att 

beställning behöver kunna göras både utifrån 

förskrivning och biståndsbedömning. Utifrån 

detta finns behov av att tydliggöra: 

• Tydliggörande att beställning kan göras 

antingen från förskrivning eller 

biståndsbedömning 

• Rutin för att varje huvudman utser vilka som 

får beställa och att lägga in beställare i 

systemet 

• Enkelt stödmaterial för nya beställare 

(exempelvis guide eller instruktionsfilm)  

 

 

Rådgivning Förskrivare som har frågor kring digitala 

hjälpmedel kan kontakta Hjälpmedelscentralen för 

rådgivning. Detta innefattar exempelvis vilka 

digitala hjälpmedel som finns i sortiment, vid vilka 

behov och förutsättningar olika digitala 

hjälpmedel kan vara lämpliga etcetera. 
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Behovet av rådgivning väntas vara större än för 

andra hjälpmedel i sortimentet, framför allt när 

produkterna är nya.  

Kundtjänst och 

support 

Hjälpmedelscentralens kundtjänst är öppen dagtid 

på vardagar och besvarar inkommande kontakter 

från förskrivare och invånare per mail och telefon. 

Bland de områden som kundtjänsten ska kunna 

hantera finns bland annat felanmälan, 

kundfakturafrågor, grundutrustning, konsultation, 

teknisk support på hjälpmedel och WebSesam5 

support. Kundtjänst kan nås via telefon, e-post och 

fax6 under helgfria vardagar. 

 

Behovet av kundtjänst och support ser olika ut för 

olika målgrupper. 

• För invånare utan kommunala insatser behövs 

en gemensam kundtjänst. Detta bedöms kunna 

hanteras som idag. 

• För invånare med kommunala insatser önskar 

kommunerna själva i de flesta fall att 

invånaren vänder sig till baspersonal för 

support 

• För medarbetare inom vård och omsorg finns 

behov av gemensam kundtjänst. Vissa 

kommuner önskar hantera första linjens 

kundtjänst själva. Detta bedöms kunna 

hanteras som idag. 

 

Gränsdragning mellan vad 

huvudmännen gör själva och 

vad som görs gemensamt kan 

behöva tydliggöras och kan 

också behöva vara flexibel 

utifrån att huvudmännen har 

varierande förutsättningar och 

vilja att göra detta själva 

Installation För hjälpmedel som kräver installation i 

invånarens hem har Hjälpmedelscentralen i 

uppdrag att hantera det; antingen genom tekniker 

som kan bistå i ett sådant arbete eller genom avtal 

med leverantörer. För de flesta digitala hjälpmedel 

väntas behovet av hjälp med installation vara 

begränsat. Flera produkter behöver ingen 

installation. För de produkter där detta är aktuellt, 

exempelvis digital tillsyn, beskriver några 

kommuner att de själva har kompetens och 

önskemål att göra detta. För vissa produkter och 

vissa huvudmän, framför allt inom hälso- och 

sjukvård, kan detta behov finnas 

Gränsdragning mellan vad 

huvudmännen gör själva och 

vad som görs gemensamt kan 

behöva tydliggöras och kan 

också behöva vara flexibel 

utifrån att huvudmännen har 

varierande förutsättningar och 

vilja att göra detta själva 

Lager För de produkter som finns i sortiment har 

Hjälpmedelscentralen ett mindre lager för att 

kunna hålla korta ledtider. Lagerhållning och 

lagervolymer anpassas utifrån produkt och 

produktvolymer.  De ledtider som finns idag 

avseende Hjälpmedelscentralens sortiment 

beskrivs fungera väl också för detta område. 

Leveranser behöver kunna ske till olika 

destinationer. Buffertförråd väntas vara den 

vanligaste leveransen men även leverans till 

 

 
5 WebSesam är beställningssystemet som används för att beställa hjälpmedel 
6 Chatt och chattbottar används inte utifrån att det inte finns med tillgänglighetsanpassning  
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uthämtningsställe, tillbeställande verksamhet eller 

till invånarens hem beskrivs som önskvärt i vissa 

fall. 

Logistik och 

leveranser 

Hjälpmedelscentralen sköter logistik och 

leveranser av hjälpmedel i hela länet. Det 

inkluderar leveranser till buffertförråd såväl som 

leveranser till verksamheter och invånare.  

 

Tekniskt 

underhåll, 

service och 

akut beredskap 

Hjälpmedelscentralens tekniker utför löpande 

underhåll och service samt reparationer för de 

hjälpmedel som finns i sortiment. Det innefattar 

både digitala hjälpmedel och traditionella 

hjälpmedel och kan utföras i 

Hjälpmedelscentralernas verkstäder eller på plats i 

invånarens hem. Om något digitalt hjälpmedel 

skulle visa sig kräva akut beredskap finns 

möjlighet att avtala beredskap med tekniker som 

kan hantera akuta ärenden.  

 

För digitala hjälpmedel behövs en flexibilitet så att 

underhåll kan göras digitalt när det är möjligt och 

i invånarens hem när ett sådant behov finns. 

Exempel på aktiviteter som bör kunna göras 

digitalt är uppdateringar av mjukvaror och 

felsökning. Det finns därför behov av kompetens 

och system för detta, samt behov av att kravställa 

detta i upphandlingar. 

 

Dialoger i utredningen visar att det sannolikt inte 

finns behov av akut beredskap för dessa digitala 

hjälpmedel utan i de fall hjälpmedlet inte skulle 

fungera har verksamheterna ofta personal som 

istället får agera (exempelvis genom åka på fysisk 

tillsyn istället för att genomföra digital tillsyn). 

Gränsdragning mellan vad 

huvudmännen gör själva och 

vad som görs gemensamt kan 

behöva tydliggöras och kan 

också behöva vara flexibel 

utifrån att huvudmännen har 

varierande förutsättningar och 

vilja att göra detta själva 

Rekondi-

tionering 

När en invånare inte längre behöver ett hjälpmedel 

returneras det till Hjälpmedelscentralen som då 

har tekniker som kan genomföra rekonditionering 

av hjälpmedlet. Detta innebär att hjälpmedlet 

rengörs och återställs så att det kan användas igen 

av nya invånare under sin fulla livslängd. Behovet 

av rekonditionering kommer variera mellan olika 

digitala hjälpmedel. För flera produkter är 

inköpspriset så pass lågt att rekonditionering från 

ett ekonomiskt perspektiv är olönsam. 

Rekonditionering kan ändå ha ett stort värde ur ett 

miljöperspektiv. Detta bör övervägas från produkt 

till produkt. 

 

 

”Om en produkt slutar fungera kvällar/helger/nätter finns det ofta baspersonal som kan ge tjänsten 

manuellt så jourberedskap skulle nog inte behövas för de flesta produkter vi pratar om.”  

Deltagare i workshop 



15 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel - KS2022/0116-2 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel : Bilaga 2 Modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel

 

35 

 

”Beställning av hjälpmedel behöver kunna starta både utifrån en förskrivning enligt HSL och efter en 

behovsbedömning enligt SOL. Då är det kanske den verkställande verksamheten som beställer 

hjälpmedlet.”  

Deltagare i workshop 

”Att kunna vara rådgivande är en viktig funktion hos HMC – att det går att vända sig dit för kunskap. 

Det är bra med en stödfunktion som är mer central – för att det ska bli riktigt bra kan man ändå 

behöva möta upp från det lokala arbetet med en lokal organisation som har kunskap om hur enskilda 

verksamheter gör eller kan anpassa lokalt.” 

Deltagare i workshop 

 

”Det är bra om det finns en flexibilitet, så att produkter kan finna si buffertförråd, levereras direkt till 

invånaren eller till verksamheten. Det kan ju vara olika förutsättningar för olika produkter eller lokalt 

i varje kommun” 

Deltagare i workshop 

 

För att möta det justerade uppdraget behöver det finnas ett dedikerat team med utgångspunkt från 

Hjälpmedelscentralen som kan säkra att både kommunernas och regionens behov av digitala hjälpmedel 

omhändertas. För detta behövs exempelvis processledare, produktkonsultent, utbildare, tekniker för 

service och rekonditionering och kundtjänstpersonal. Teamet bör inkludera personer med 

socialtjänstkompetens. Omfattningen på teamet som behövs för att genomföra en stegvis utrullning av 

digitala hjälpmedel väntas öka stegvis. Initialt behövs vissa kompetenser finnas tillgängliga, för att 

genomföra exempelvis upphandlingar och förbereda införande genom att utveckla rutiner, processer 

och utbildningsmaterial samt genomföra tekniska förberedelser. När leveranserna påbörjas behövs en 

successiv ökning av resurser för att handha de volymer som nyttjas. Detta illustreras i Figur 13 nedan. 

 

Figur 13: Vilka roller behövs? (HMC – Hjälpmedelscentralen)

 

  

Delprojekt-ledare

“Fasta” resurser “Rörliga” resurser utifrån produktantal och produktvolym

Roll Huvudsakliga uppgifter Roll Huvudsakliga uppgifter

Processledare

Produkt-

konsulent

Upphandlare

Samordnare 

Omfattning

• Projektledn. inom 1-2 områden

• Bistå/kravställa upphandl., utbildn. etc

• Vidareutveckla modell/arbetssätt

• Processledning HMC

• Personalledning HMC

• Bistå upphandling, utbildning etc.

• Omvärldsbevakning

• Upphandlingar (ca 2 per år)

• Rådgivning/konsultation

• Avtalsvård

• Upphandlingar ca 2 per år

• Hantering av ansökningar

• Regelverk och riktlinjer

• Ledning av beredningsgrupp, forum 

för digitala hjälpmedelssamordnare

Lagerpersonal

Transportör

Tekniker för 

underhåll

Tekniker för 

rekonditionering

Kundtjänst

Utbildning/ 

rådgivning

IT/system-

förvaltning

Ekonomi/ uppfölj.

• Hantera lager (packa, plocka etc.) • Initialt befintlig. 

• Upp till 100% på tre år

• Transport till buffertförråd och 

andra leveransplatser

• Initialt befintlig. 

• Upp till 150% på tre år

• Test, montering, service, teknisk 

support, underhåll, felsökning, 

reparationer etc.,

• Initialt 50%

• Upp till 400% på tre år

• Tekniker som återställer och rengör 

produkter så de kan återanvändas

• Initialt 50%

• Upp till 200% på tre år

• Svara på frågor från invånare och 

personal (kommun och region)

• Hantera beställningar

• Initialt 100%

• Upp till 200% på tre år

• Utbilda personal (kommun och 

region) i produkt och beställarsystem

• Rådgivning utifrån behov

• Initialt 100%

• Upp till 200% på tre år

• Sätta upp nya produkter och 

beställare i WebSesam

• Ytterligare utifrån produkt

• Initialt 50%

• 50-100% över tre år

• Skapa affärs/prissättningsmodell

• Uppföljning och justering av modell

• Initialt 50%

• Upp till 100% på tre år

Omfattning

• 100% omgående

• 100% omgående

• 100% rel. 

omgående

• 100% omgående

• 100% prel. sept.

Ovanstående är exempel på ansvarsområdena – det kommer vara viktigt särskilt 

initialt att hjälpas åt med olika uppgifter och ansvarsområden så att de underlag som 

behövs tas fram – och att servicenivån kan vara hög gentemot medarbetare
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4.3 Kommunernas och regionens verksamheter beställer/förskriver digitala 

hjälpmedel utifrån invånarens behov och skapar lokala förutsättningar för 

användning 

4.3.1 Beställning av hjälpmedel genom förskrivning eller biståndsbedömning 
Kommunerna och regionens verksamheter ansvarar för att bedöma invånarens behov av digitala 

hjälpmedel och ska kunna beställa/förskriva digitala hjälpmedel både utifrån en förskrivning enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen och efter biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. Verksamheterna ansvarar för att utse personer som får beställa 

hjälpmedel. Dessa utbildas sedan i beställningssystem och produktsortiment av Hjälpmedelscentralen.  

Figur 14: Beskrivning av beställningsförfarande utifrån att beställning ska kunna göras både utifrån 

förskrivning och utifrån biståndsbedömning (HSL – Hälso- och sjukvårdslagen, SoL – 

Socialtjänstlagen, HMC - Hjälpmedelscentralen) 

 

 

4.3.2 Förslag på förutsättningar som behöver finnas på plats hos varje huvudman för en 

framgångsrik implementering 
En framgångsrik implementering förutsätter utbildad personal inom digitala hjälpmedel och goda 

organisatoriska förutsättningar. Personalen behöver utifrån respektive roll och ansvar kunskap om 

digitala hjälpmedel. Förslag på roller och ansvar listas nedan. 

• Digital hjälpmedelssamordnare som har ett lokalt övergripande samordnande ansvar för införande 

av och för arbetet med digitala hjälpmedel. Den digitala hjälpmedelssamordnaren deltar aktivt i 

erfarenhetsutbyte i länet lokala behov och synpunkter. Personen ansvarar för att hålla sig löpande 

uppdaterad om nuvarande och kommande sortiment. Motsvarande roll finns hos flertalet huvudmän 

idag men benämns olika, till exempel utvecklingsledare välfärdsteknik eller digitaliseringsstrateg 

inom vård och omsorg. 

• Arbetsgrupp/ansvarig för uppstart och tekniska förutsättningar. Deras ansvarsområde skulle till 

exempel innefatta att ta fram en lokal rollfördelning och rutiner vid installation, nyttjande, service, 

support, uppföljning etcetera. Denna typ av gruppering ses också kunna medverka i det arbete som 

krävs då en huvudman önskar utveckla egna integrationer mot befintliga verksamhetssystem. 

• Förskrivare/behovsbedömare bedömer invånarbehov och gör beställningar (förskrivning eller 

biståndsbeslut) med stöd i handboken eller lämpligt regelverk 

• Baspersonal hanterar digitala hjälpmedel i arbetet och stöttar invånaren i hanteringen av digitala 

hjälpmedel. Exempelvis hemtjänstpersonal som genomgått relevant utbildning, och därefter 

handhar larm eller digital tillsyn. 

Beslut

Ansökan 

inkommer

Ett första 

möte med 

bistånds-

handläggare

Utredning och 

kartläggning 

av behov enligt 

SoL

Bistånds

-beslut 

enligt 

SoL

Behovet 

aktualiseras

Bedöma behov av insatser –

identifiera hälsotillstånd

För-

skrivning 

enligt 

HSL

Uppföljning

Överklagan

Informera 

samt 

instruera 

och träna

Prova ut, anpassa och 

välja lämplig produkt 

(vid behov 

specialanpassa)

Uppföljning 

och 

utvärdering

Verkställande av biståndsbeslut

Beställning av digitalt 

hjälpmedel

• Görs i första hand i Websesam 

med enkla val (telefon eller mail 

vid behov)

• Beställning inkluderar: 

• Hjälpmedel med 

hyra/inköp där HMC 

tjänster är inkluderade

• Ev. tillval 

• Den som har hälso- och 

sjukvårdsansvaret tar 

hjälpmedelskostnaden (om 

förskrivning) Socialtjänsten tar 

hjälpmedelskostnaden om 

biståndsbedömning
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Goda organisatoriska förutsättningar innefattar dels vilja, mandat och intresse från högsta ledning, dels 

budgeterade medel för det förändringsarbete som behövs. Andra förutsättningar som behövs är kunskap 

och stöd i verksamheternas förändringsledning samt intresserade medarbetare och verksamheter som 

kan gå före och bli goda exempel. 

Figur 15: Förslag på förutsättningar som behöver finnas på plats hos varje huvudman för en 

framgångsrik implementering

 

 

4.3.3 För att stötta kommuner och regionen i genomförandet tas ett ”stödpaket” fram 
För att hjälpa kommuner och regionen bör ett stödpaket för genomförande tas fram. Stödpaketet 

föreslås innehålla sju delar som behandlar allt från tips till metodstöd. De sju delarna beskrivs kort 

nedan: 

1. Tips och frågor att reflektera kring för integration i lokala verksamhetssystem 

2. Utbildningsmaterial från Hjälpmedelscentralen kring hur beställningar görs 

3. Rollbeskrivning och ”vägledningsdokument” för digital samordnare 

4. Tips och frågor att reflektera kring för lokal införandeplan 

5. Rådgivning/konsultation till personal från Hjälpmedelscentralen/leverantör 

6. Utbildningsmaterial från Hjälpmedelscentralen kring arbetssätt och specifika produkter 

7. Metodstöd för löpande uppföljning och utvärdering 

Figur 16: För att stötta kommuner och regionen i genomförandet tas ett ”stödpaket” fram (HMC – 

Hjälpmedelscentral) 

Digital hjälpmedelssamordnare 

• Har ett övergripande samordnande ansvar lokalt för införande och arbetet med digitala hjälpmedel

• Deltar aktivt i erfarenhetsutbyte i länet lokala behov och synpunkter

• Ansvarar för att hålla sig löpande uppdaterad om nuvarande och kommande sortiment. 

Arbetsgrupp/ansvarig för 

uppstart och teknisk integration

• Ansvarar exempelvis för att ta 

fram en lokal rollfördelning och 

rutiner vid installation, nyttjande, 

service, support och uppföljning.

• Medverkar i arbetet när en 

huvudman önskar utveckla egna 

integrationer mot befintliga 

verksamhetssystem.

Förskrivare 

/behovsbedömare

• Bedömer 

invånarbehov och gör 

beställningar 

(förskrivning eller 

biståndsbeslut) med 

stöd i handboken

Baspersonal som hanterar 

digitala hjälpmedel i arbetet

• Stöttar invånaren i hanteringen 

av digitala hjälpmedel. 

Exempelvis hemtjänstpersonal 

som genomgått relevant 

utbildning, och därefter handhar 

larm eller digital tillsyn

Vilja, mandat och intresse 

från högsta ledning

Budget för det 

förändringsarbete som 

behövs

Kunskap och stöd i 

verksamheternas 

förändringsledning

Intresserade medarbetare 

och verksamheter som kan 

gå före och bli goda exempel

Goda organisatoriska 

förutsättningar
Utbildad personal med kunskap om digitala hjälpmedel (utifrån respektive roll och ansvar)
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Stödpaket för 

genomförande

Rollbeskrivning och 

”vägledningsdokument” 

för digital samordnare

Utbildningsmaterial från 

HMC kring hur 

beställningar görs

Utbildningsmaterial från 

HMC kring arbetssätt 

och specifika produkter

Rådgivning/konsultation 

till personal från 

HMC/leverantör

Metodstöd för löpande 

uppföljning och 

utvärdering

Tips/frågor att reflektera 

kring för integration i 

lokala verksamhetssystem?

Tips/frågor att reflektera 

kring för lokal 

införandeplan?
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”Jag tror det är viktigt att vi tänker till och gör det tydligt – vilken nytta 

samarbetet och produkterna kan ha och att vi visar vad vi kan spara på att göra 

detta.  För att vi ska omhänderta detta på ett bra sätt handlar det i vår kommun 

inte om att tillsätta nya tjänster – utan att flytta om resurser och kanske spara in 

andra. Vi har digitaliseringsombud idag till exempel, som kan ta en samordnande 

roll framåt och ingå i ett gemensamt forum i länet.”  

Deltagare i workshop 
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Kapitel 5 

Uppföljning 

______________________  
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5  

Uppföljning 
 

Om ett samarbete kring digitala hjälpmedel etableras behöver arbetet följas upp regelbundet de 

närmaste åren. Behovet av uppföljning omfattar både uppföljning av modellen, hur genomförandet av 

den fungerar samt uppföljning av resultaten kopplat till nytta, jämlikhet, kvalitet och ekonomi.  

Avseende ekonomisk uppföljning och återrapportering till huvudmännen föreslås det genomföras 

regelbundet och med transparens i linje med den återrapportering som används idag inom 

hjälpmedelsverksamheten. Detta innebär att Hjälpmedelscentralen sammanställer underlag och 

redovisar till styr- och ledningsfunktionen för hjälpmedel, med förslag på eventuella prisjusteringar. 

Utöver detta bör samarbetet följas upp en gång per år under etableringsperioden 2022 – 2025. För detta 

ansvarar Samverkansfunktionen. Ambitionen och omfattningen på en sådan uppföljning kan anpassas 

men genomförs förslagsvis baserat på sammanställning över statistik, inhämtning av uppgifter från 

invånare och beställare med hjälp av webb-enkät och/eller intervjuer och workshops. Resultatet av 

uppföljningen bör presenteras för styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel och delges såväl de 49 

kommunerna i Västra Götaland som Västra Götalandsregionen. 

Figur 17: Exempel på frågeställningar vid uppföljning

 

  

Steg 

2

Steg 

3

Steg 

1

1. Vilka produkter har inkluderats i sortimentet och hur nyttjas dem?

2. Hur arbetar styr- och ledningsstrukturen med dessa produkter?

3. Hur arbetar Hjälpmedelscentralen med dessa produkter och i vilken omfattning 

nyttjas olika tjänster? 

4. Hur nyttjas sortimentet och vilka skillnader finns mellan olika huvudmän?

5. Hur ser de praktiska förutsättningarna ut? 

1. Hur upplever invånarna att det fungerar? (nöjdhet och kvalitet)

2. Hur upplever medarbetarna att det fungerar? (nöjdhet och kvalitet)

3. Hur upplever verksamheter i kommuner och regionen att det fungerar?

4. Vilka produktvolymer nyttjas?

5. Vilka resultat uppnås av samarbetet kring digiatala hjälpmedel?:

1. Jämlikhet och spridning av digitala hjälpmedel i länet?

2. Ekonomiska utfall

3. Produktkvalitet och bortfall tillföljd av produktfel eller svinn

4. Ev. avvikelser och tillbud

Del A) Omfattning och implementering

Steg 

2

Steg 

3

Steg 

1

Del B) Utfall

Vilka resultat uppnås?Hur skiljer sig genomförandet från den beskrivna modellen? 
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Förslag på frågeställningar för regelbunden uppföljning.  

• Hur skiljer sig genomförandet av modellen från den ursprungliga beskrivningen? 

o Hur har organisationen omhändertagit uppdraget att samarbeta kring digitala hjälpmedel? 

▪ Styr- och ledningsfunktionen? 

▪ Hjälpmedelscentralen? 

▪ Koncerninköp? 

▪ Kommuner/regioners nyttjande av det gemensamma sortimentet? 

o Vilka produkter finns i sortiment och i vilken utsträckning möter dessa de behov inom 

vård och omsorg som identifierats? 

o Hur ser det gemensamma regelverket ut och i vilken utsträckning upplevs det 

ändamålsenligt? 

o Hur ser de praktiska förutsättningarna ut att samarbeta? 

 

• Vilka resultat uppnås genom samarbetet kring digitala hjälpmedel? 

o Hur upplever invånarna situationen (nöjdhet, tillgänglighet, kvalitet)? 

o Hur upplever medarbetarna att det fungerar (nöjdhet, tillgänglighet, kvalitet)? 

o Hur upplever kommunala och regionala beställare av hjälpmedel att det fungerar (nöjdhet, 

tillgänglighet, kvalitet)? 

o Hur upplever kommunala och regionala tjänstemän att det fungerar (nöjdhet, 

tillgänglighet, kvalitet)? 

o Vilka resultat uppnås avseende jämlikhet (geografisk spridning i länet och skillnader i 

nyttjande mellan olika målgrupper)? 

o Hur ser de ekonomiska utfallen ut? 

o Hur är situationen avseende produktkvalitet, bortfall, avvikelser och tillbud? 
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”Jag tycker att det är väldigt positivt att ni tagit tag i denna viktiga fråga.” 

 

Organisation inom funktionshinder 
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Kapitel 6 

Finansiering 

______________________  
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6  

Finansiering 
 

För att stödja det gemensamma arbetet med digitala hjälpmedel behöver frågan om finansiering hanteras 

på kort respektive lång sikt. 

Långsiktigt finansieras samarbetet kring digitala hjälpmedel, precis som för övriga hjälpmedel, genom 

att verksamheter i kommuner och regionen hyr hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen och där tjänster 

såsom utbildning, rådgivning, logistik, teknisk service och underhåll är inkluderat i produkthyran. Det 

är också möjligt för verksamheterna att köpa hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen, då ingår leverans 

av ett färdigmonterat hjälpmedel som är klart att använda. Service och underhåll på köpta produkter 

debiteras enligt gällande timpriser. Prissättningen för hjälpmedel sker med transparens och ekonomisk 

uppföljning delas med kommunala såväl som regionala verksamheter. Det är svårt att uppskatta hur 

stort det procentuella påslaget kommer att vara för att täcka kostnaderna för Hjälpmedelscentralens 

tjänster eftersom flera faktorer påverkar detta – exempelvis inköpspris från leverantör, efterfrågan på 

stödtjänster såsom utbildning, rådgivning, kundtjänst, teknisk service och underhåll etcetera. En 

hörnsten i arbetet med hjälpmedel är att prissättningen ska vara rättvis, och påslaget på hyran för att 

täcka tjänsterna justeras regelbundet upp och ned utifrån nyttjandet, med full transparens gentemot 

kommunernas och regionens verksamheter.  

För att etablera det gemensamma arbetet med digitala hjälpmedel behövs det en gemensam investering. 

Denna investering kommer att användas under de första åren för lönekostnader exempelvis till process- 

och arbetsledning, produktkonsultent, upphandlare, tekniker, utbildare och supportpersonal. 

Investeringen inkluderar också produktrelaterade kostnader för inköp av de första produkterna samt 

utrustning för etablering av test och demonstrationsmiljöer. Investeringen är en engångsfinansiering 

och efter tre år förväntas modellen kunna bära sig själv enligt befintlig finansieringsmodell. 

Det är mycket svårt att uppskatta behovet av finansiering. De siffror som utredningen använder sig av 

baseras på dialog med andra regioner, berörda linjechefer och beräkningar av resursbehov baserat på 

den plan och prognoser som redovisas i denna rapport. Baserat på detta uppskattas den totala kostnaden 

för perioden januari 2022 - juni 2025 till 51 miljoner kronor, och de totala uppskattade intäkter genom 

ett långsiktigt hållbart påslag på produkthyrorna till 17 miljoner kronor. Kvar att finansiera genom en 

gemensam investering är då 34 miljoner kronor, vilket motsvarar tio kronor per invånare och huvudman.  

Eftersom resursbehovet och prognoserna är mycket osäkra är det viktigt att redovisningen och arbetet 

framåt präglas av den transparens kring resursåtgång och ekonomisk redovisning som idag används i 

hjälpmedelsverksamheten. Eventuella utestående medel som finns kvar från den gemensamma 

finansieringen 30 juni 2025 föreslås återbetalas till huvudmännen eller, om huvudmännen så beslutar 

återinvesteras i det fortsatta samarbetet.  
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Figur 18: Hur finansieras uppstartskostnaderna (Mkr – Miljoner kronor) 

 

Figur 19: Med en långsiktigt hållbar prissättning på produkterna vill vi ha en självförsörjande 

organisation på tre år (ILLUSTRATIVT EXEMPEL) (Mkr – Miljoner kronor) 

  

6.1.1 Statliga satsningar kan användas för att gemensamt investera i detta 
Det finns statliga överenskommelser med avsatta medel för digitala hjälpmedel eller närliggande 

områden. Om kommunerna eller regionen skulle önska finns alltså möjlighet att använda statliga medel 

för att gemensamt investera i att etablera samarbetet. De statliga överenskommelser som utredningen 

identifierat omfattar dels existerande överenskommelser med avsatta medel för digitala hjälpmedel, dels 

närliggande satsningar med avsatta medel för samverkan/äldreomsorg eller nära vård. Det finns 

dessutom flera aviserade satsningar som ännu inte beslutats om. 

Utredningen har identifierat flera beslutade satsningar: 

• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, 

kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 

• Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 

• God och nära vård 2021 - En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav 

• Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav 

• Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 

• Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 

• Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 2021 

Vilken del av 

finansierings

behovet bör 

täckas av 

samverkans-

avtalet?

0 kr

Hela kostnaden 

läggs på hyra / 

inköpskostnaden 
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t
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Exempel på medelväg: 

34 Mkr i 

samverkansavtalet 

motsvarar 10 kr per 

invånare

”10 kronors reformen”

Styrgruppen för Välfärdsteknik i samverkan beslutade 13 oktober 

att på förslag gå fram med en gemensam investering på 10 kronor 

per invånare och huvudman – totalt 34 Miljoner kronor
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Totalt omfattar de identifierade satsningarna 1 808 Mkr varav 900 Mkr (49,8 procent) för regionen och 

908 (50,2 procent) för kommunerna. Det totala beloppet relevant för området är troligen något mindre.  

Ett exempel på överenskommelse med avsatta medel specifikt för digitala hjälpmedel är 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, 

kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Satsningen syftar till att främja digitala arbetssätt, 

välfärdsteknik och digitala hjälpmedel i äldreomsorgen. I Figur 20 framgår exempel på tillgängliga 

statliga medel för två huvudmän.  

Figur 20: Exempel av finansiering med statliga medel

  

Summa statliga 

medel

Regional 

överenskommelse 

om digitala 

hjälpmedel

Överenskommelse 

mellan staten och 

Sveriges Kommuner 

och Regioner om 

äldreomsorg – teknik, 

kvalitet och effektivitet 

med den äldre i fokus

Säkerställa en god 

vård och omsorg av 

äldre personer

Utvecklingen av den 

nära vården med 

primärvården som 

nav

Goda förutsättningar 

för vårdens 

medarbetare

Insatser inom ramen 

för Vision e-hälsa 

2025

Statsbidrag för att 

främja ett hållbart 

arbetsliv inom vård 

och omsorg 2021

Investering med 10 

kronor per invånare

1 015 596 kr + 23 230 541 kr + 3 975 273 kr + 795 055 kr + 0 kr + 3 556 268 kr = 32 572 732 kr 567 870 krUddevalla

Tillgängliga statliga medel

God och nära vård 2021 - En omställning av hälso- och sjukvården med 

primärvården som nav

Investeringen motsvarar cirka 1,7 % av de stadsbidrag som Uddevalla får inom området under 2022. Återstående medel kan användas till andra förbättringsarbeten och lokala satsningar

Summa statliga 

medel

Regional 

överenskommelse 

om digitala 

hjälpmedel

Överenskommelse 

mellan staten och 

Sveriges Kommuner 

och Regioner om 

äldreomsorg – teknik, 

kvalitet och effektivitet 

med den äldre i fokus

Säkerställa en god 

vård och omsorg av 

äldre personer

Utvecklingen av den 

nära vården med 

primärvården som 

nav

Goda förutsättningar 

för vårdens 

medarbetare

Insatser inom ramen 

för Vision e-hälsa 

2025

Statsbidrag för att 

främja ett hållbart 

arbetsliv inom vård 

och omsorg 2021

Investering med 10 

kronor per invånare

581 339 kr + 15 105 702 kr + 1 991 940 kr + 398 388 kr + 0 kr + 2 694 114 kr = 20 771 483 kr 430 200 krLerum

Tillgängliga statliga medel

God och nära vård 2021 - En omställning av hälso- och sjukvården med 

primärvården som nav

Investeringen motsvarar cirka 2,1 % av de stadsbidrag som Lerum får inom området under 2022. Återstående medel kan användas till andra förbättringsarbeten och lokala satsningar
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”Behovet och syftet med tekniken är det väsentliga, inte vilket lagrum den 

används inom. Att utöka sortimentet med produkter inom Socialtjänstlagen och 

LSS är bara en breddning med fler produkter – så att fler invånare kan använda 

sig av hjälpmedel och vi kan samarbeta. Det handlar inte om att arbetssätten och 

organisationen ska fungera på något annat sätt, hjälpmedelsverksamheten 

fungerar bra.” 

Deltagare i workshop  
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KAPITEL 7 

Exempel på hur det kan bli i praktiken 

______________________  
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7  

Exempel på hur det blir i praktiken 
När man läser en modell eller beskrivning kan det vara svårt att föreställa sig vad det praktiskt innebär 

och hur det är tänkt att fungera. I det här kapitlet har vi lagt in några bilder som exemplifierar hur det 

praktiskt kan gå till när samarbetet finns på plats. Detta kommer vidareutvecklas när arbetet etableras. 

Figur 21: Exempel på hur det kan fungera i praktiken (HMC - Hjälpmedelscentralen, SoL – 

Socialtjänstlagen, LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

 

 

  

Invånare utan 

kommunala insatser

Invånare med 

kommunala insatser

Medarbetare i 

kommuner och region

Vem förskriver alternativt 
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”En kontaktpunkt”
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• Kundtjänst 8-16.30 

vardagar

• Teknisk service (1a linjen)
Vara stöd åt beställande 

verksamhet / förskrivare att i sin 

tur vara ”en kontaktpunkt”

Förskrivare

• Förskriva

• Lokal anpassning

• Följa upp användning
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”En kontaktpunkt”

• Utbildning till förskrivare

• Konsultation och rådgivning

• Motta beställningar

• Kundtjänst 8-16.30 vardagar

• Retur och rekonditionering
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kommunal SoL/LSS

”Logistikpartner”

• Leverans / installation

• Teknisk service (2a linjen)

Ej aktuellt

”En kontaktpunkt”

• Beställa/förskriva

• Lokal anpassning

• Följa upp användning

• Kundtjänst 8-16.30 vardagar

• Teknisk service (1a linjen)

”Förändringsledare”

• Utbildning till baspersonal

• Stöd i arbetssätt och 

införande av lokala 

arbetssätt kopplat till 

digitala hjälpmedel

• Kundtjänst (1a linjen) till 

baspersonal
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Figur 22: Illustrativt exempel på hur det kan fungera i praktiken (HMC - Hjälpmedelscentralen) 

  

1 2 3 4

Grästorps 

kommun skickar in 

förslag om att 

utöka sortimentet 

med hjälpmedel A 

för att öka trygghet

Styr- och lednings-

strukturen gör 

bedömningen att 

produkten passar 

in i sortimentet 

baserat på nytta, 

komplexitet och 

angelägenhet

VGR upphandlar 

hjälpmedlet. 

Representanter 

från bland annat 

Grästorps kommun 

medverkar i 

arbetet med 

upphandlingen

Regelverk för 

användning av 

produkten tas fram 

av styr- och 

ledningsstrukturen

5 6 7 8

Hjälpmedel A 

finns att beställa 

från HMC. I 

samband med 

lanseringen 

arrangeras 

produktvisning och 

flera utbildningar. 

Produkten 

levereras till 

buffertförråd

Grästorps kommun 

anmäler 

samordnare och 

enhetschefer inom 

äldreomsorg till 

produkt-

utbildningen kring 

hur hjälpmedel A 

kan användas

Samordnare S 

träffar Invånaren 

Inga efter att hon 

fått en bistånds-

bedömning. 

Samordnare S ser 

att hjälpmedel A 

kan tillgodose 

behovet. En 

beställning 

registreras i 

beställnings-

systemet

Samordnare S 

hämtar hjälpmedel 

A i buffertförrådet 

och lämnar över 

det till invånaren 

Inga och visar hur 

det ska användas

9

Praktiska förberedelser och test

Invånaren Inga 

använder 

hjälpmedel A i sin 

vardagliga miljö. 

Kommunen 

betalar hyra till 

Hjälpmedels-

centralen och 

förrådet fylls på.

Det är dags för 

uppdatering av 

mjukvaran –

Hjälpmedels-

centralen sköter 

underhåll på 

distans

Behoven för 

Invånaren Inga 

har förändrats och 

hon behöver inte 

längre 

hjälpmedlet. 

Kommunen 

skickar det 

tillbaka till HMC 

och avslutar 

hyran

Hjälpmedel A 

rengörs och 

återställs av HMC 

och skickas efter 

beställning sedan 

till en ny invånare

10 11 12
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Figur 23: Illustrativt exempel på hur det kan fungera i praktiken (HMC - Hjälpmedelscentralen) 

  

1 2 3 4

Från omvärlds-

och marknads-

bevakning blir det 

tydligt att 

Hjälpmedel H 

skulle passa in i 

sortimentet av 

digitala 

hjälpmedel. 

Hjälpmedelscentra

lens konsulent 

skriver en 

ansökan

Styr- och lednings-

strukturen gör 

bedömningen att 

produkten passar 

in i sortimentet 

baserat på nytta, 

komplexitet och 

angelägenhet.

VGR upphandlar 

hjälpmedlet. 

Representanter 

från beställare 

inom kommun och 

region medverkar i 

upphandlingen

Regelverk för 

användning av 

produkten tas fram 

av styr- och 

ledningsstrukturen

5 6 7 8

Hjälpmedel H 

finns att beställa 

från HMC. I 

samband med 

lanseringen 

arrangeras 

produktvisning och 

flera utbildningar. 

Produkten 

levereras till 

buffertförråd

Sjuksköterskor från 

regionen och 

kommunerna går 

digital utbildning 

om Hjälpmedel H 

och hur det kan 

användas. 

Förskrivare F på 

vårdcentralen 

träffar Invånaren 

Ingvar och 

bedömer behov av 

hjälpmedel H. En 

beställning 

registreras i 

beställnings-

systemet

Hjälpmedels-

centralen gör i 

ordning 

Hjälpmedel H så 

det är färdigt att 

använda och 

skickar det hem till 

Ingvar 

9

Praktiska förberedelser och test

Ingvar använder 

hjälpmedel H i sin 

vardagliga miljö. 

Regionen betalar 

hyra till 

Hjälpmedels-

centralen

Ingvar har 

förändrade behov 

och skrivs över i 

den kommunala 

hälso- och sjuk-

vården. Ingvar kan 

fortsätta använda 

Hjälpmedel H och 

kommunen tar 

över kostnaden för 

hyra

10
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”Främjar delaktighet och självständighet. Blir likvärdig tillgång oavsett var man 

är bosatt. Framtiden kommer att ”kräva” det. Ser en vinst i att det är en samlad 

grupp med expertis. Slippa tidskrävande upphandlingar”  

Medelstor kommun 
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Appendix 
 

______________________  

 

 

 

8 Appendix 
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8.1 Exempel på lärdomar kring specifika produkter: Mobilt trygghetslarm / GPS-larm 
 
ISO-kod: 22 27 24  

System för övervakning och/eller positionering 

 

Vad är produkten? 

Det mobila trygghetslarmet är ett larm som bärs av den 

enskilde i form av ett halsband, ett armband, en skosula 

eller ett bälte. Vanligast är halsband eller armband. 

Larmet kan aktiveras genom att användaren trycker på 

en knapp (aktivt larm) eller genom att invånaren 

lämnar ett geografiskt definierat område (som markeras 

upp vid förskrivning). Larmet skickas kan exempelvis 

vara ett telefonsamtal, epostmeddelande eller sms/notis 

via en app. 

 

Medskick från workshops och intervjuer: 

• Högt prioriterat från kommunerna och lyfts fram 

av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 

Regioner 

• Erfarenheten är att det är viktigt med utbildning 

hos baspersonal för att larmområden ska sättas rätt 

• Viktigt att det finns valmöjligheter i utformning 

utifrån invånarbehov 

 

Exempel på positiva effekter (från Sveriges 

Kommuner och Regioner) 

• Ökad trygghet och självständighet  

• Fortsatt deltagande i samhällslivet  

• Bibehållen hälsa och aktivt liv 

• Ökad möjlighet att på bo kvar hemma. 

• Minskat behov av hemtjänst (exempelvis inköp 

och ledsagning/promenad) 

• Minskat behov av hemsjukvård 

• Ökad trygghet för anhörig. 

 

Exempel på risker (från Region Dalarna) 

• Viss risk för tillbud vid användning, som kan 

orsaka personskada 

• Dålig mottagning eller andra störningar kan 

medföra felaktig position 

• Viktigt att batteriet är laddat för att skicka 

och/eller ta emot aktuell position. 

 

Exempel på regelverk:  

• Region Dalarna 

• Region Västmanland 

• Region Jönköping 

 

Exempel på upphandlingsunderlag: 

• Borås stad 

• Mariestads kommun 

• Region Dalarna 

• Region Jönköping 

• Region Västmanland 

(Mobila trygghetslarm, införa och använda, 2021 länk) 

Nuläge: Ojämlik tillgång till GPS-larm i länet 

 

 
Totalt 99 invånare 2020 – en fjärdedel (25 stycken) 

inom en kommun 
Kommuner i Västra Götaland som har upphandlade mobila 

trygghetslarm (2021): Alingsås, Bollebygd, Borås, Essunga, 

Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Härryda, Karlsborg, 

Lerum, Lidköping, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Ulricehamn, Vara, Vänersborg och Åmål. 

 

Upphandlade leverantörer: Careium (före detta Doro Care), 

Everon, Minifinder, Posifon, Zafe Care Systems, Tunstall, 

Telenta, Salus Mea och Viser 

 

Prognos: Uppskattning av volymer 

 
Prognosen visar tre olika tillväxtscenarier; en hög, en låg och en 

mellan. Prognosen utgår från produktens spridning år 2020. 

Medelscenariet motsvarar att Västra Götaland når samma antal 

produkter per invånare år fem som de kommuner med högst antal 

produkter per invånare i landet år 2020. För hög tillväxt nås 

antalet år tre. Låg tillväxt mäts som i medelscenariet fast mot 

kommuner i Västra Götaland. 
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Exempel på regelverk 

 

GPS-larm - regler för förskrivning (Region Västmanland) 

ISO-kod 22 27 24 

 

Kriterier för förskrivning  

GPS-larm kan förskrivas till patienter med kognitiv funktionsnedsättning som medför 

aktivitetsbegränsningar. GPS-larm syftar till att öka tryggheten hos patient och närstående samt 

bibehålla aktivitetsförmåga då patient på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning 

känner oro att vistas utanför hemmet. 

 

Hjälpmedel kan förskrivas till patient: 

• i eget boende när närstående är larmmottagare och ansvarar för eftersök 

• i eget boende utan egen larmmottagare, under förutsättning att ansvaret för larmmottagning och 

eftersök har klargjorts 

• på särskilt boende med vårdpersonal på det särskilda boendet som ansvarar för larmmottagning 

och eftersök 

• som gett sitt samtycke till användning enligt gällande bestämmelser om tvångs- och 

skyddsåtgärder 

 

Förskrivare  

• Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska som genomgått utbildning kring 

GPS-larm i Hjälpmedelscentrums regi. 

 

Kostnadsansvar 

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

 

Avgifter 

Abonnemangsavgift 200 kr/månad för patient i eget boende. 

För boende i särskilt boende ansvarar kommunen/särskilda boendet för abonnemangsavgiften. 

 

Viktig information 

GPS-larm kan förskrivas när patienten gett sitt samtycke till användningen enligt bestämmelser om 

tvångs- och skyddsåtgärder.  

Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent. 
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8.2 Exempel på lärdomar kring specifika produkter: Nattillsyn med digital teknik  
 

ISO-kod: 22 27 24  

System för övervakning och/eller positionering 

 

Vad är produkten? 

Digital tillsyn kan användas för olika målgrupper i 

kommunens vård och omsorg. Tjänsten passar den 

som vill kunna sova tryggt utan att få fysiskt besök 

av personal, samtidigt som personalen får en effektiv 

resurshantering. Produkten kan vara kamera, sensor 

eller likdanande. 

 

Medskick från workshops och intervjuer: 

• Högt prioriterat från kommunerna och lyfts fram 

av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 

Regioner 

• Sensorer snarare än kamera är den teknik som 

efterfrågas från kommunerna 

• Produkterna bör kunna beställas av 

verkställande personal efter en bistånds-

bedömning genomförts.  

  

Exempel på positiva effekter 

• Förbättrad nattsömn för invånaren 

• Förbättrad nattsömn för anhörig 

• Förbättrad arbetsmiljö 

• Minskad miljöpåverkan på grund av färre resor 

 

Exempel på risker (från Region Dalarna) 

• Mycket liten sannolikhet för tillbud vid 

användning, som kan orsaka personskada 

• Om den valda produkten är beroende av 

laddning kan oövervakad laddning medföra 

brandrisk. Produkten kan inneha 

internetuppkoppling, vilken kan medföra att 

dålig mottagning eller andra störningar kan 

omöjliggöra eller försvåra fjärrtillsyn. 

• Förskrivaren ansvarar för att det finns en 

riskanalys gjord vid förskrivning av 

konsumentprodukt. Riskanalys kan göras i 

samråd med hjälpmedelskonsulent. 

 

Exempel på regelverk:  

• Region Dalarna 

 

Juridisk vägledning (Sveriges Kommuner och 

Regioner) 

• Vägledning digital tillsyn 

 

Exempel på upphandlingsunderlag: 

• Uddevalla kommun 

• Region Dalarna 

• Region Jönköping 

 

(Digital tillsyn - trygghet och säkerhet för den 

enskilde, 2021 länk) 

 

Nuläge: Ojämlik tillgång till natillsyn med 

digital teknik i länet 

 
Totalt 654 invånare 2020 – en fjärdedel (179 stycken) 

inom en kommun 

 
Kommuner i Västra Götaland som har upphandlad 

kamera/sensor för digital tillsyn (2021): Ale, Alingsås, 

Bengtsfors, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Göteborg, 

Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 

Lidköping, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Partille, 

Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, 

Tibro, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Åmål och Öckerö 

 

Upphandlade leverantörer: Careium (före detta Doro Care), 

Everon, Tunstall, Great security, Nordic Weltech och Phoniro 

 

Prognos: Uppskattning av volymer 

 
Prognosen visar tre olika tillväxtscenarier; en hög, en låg och 

en mellan. Prognosen utgår från produktens spridning år 2020. 

Medelscenariet motsvarar att Västra Götaland når samma antal 

produkter per invånare år fem som de kommuner med högst 

antal produkter per invånare i landet år 2020. För hög tillväxt 

nås antalet år tre. Låg tillväxt mäts som i medelscenariet fast 

mot kommuner i Västra Götaland. 
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Exempel på regelverk 

 

Fjärrtillsyn - riktlinje (Region Dalarna) 

ISO-kod 22 27 24 

 

Rekommenderad förskrivare 

• (Enligt Socialtjänstlagen) Rekommenderad beslutsfattare/behovsbedömare: Enhetschef, 

biståndshandläggare 

• (Enligt Hälso- och sjukvårdslagen) Rekommenderad förskrivare: legitimerad arbetsterapeut  

 

Kriterier för förskrivning  

• Patient/brukare med bedömt behov av tillsyn och med önskemål om att få tillsyn utan fysiskt 

besök. Samtycke från personen krävs och ska dokumenteras 

 

Mål med hjälpmedlet 

• Att öka tryggheten för patient/brukare genom tillsyn utförd av närstående och/eller personal utan 

att den personliga integriteten kränks 

 

Typ av utrustning och tjänst som kan beställas/förskrivas: 

• System för fjärrtillsyn, till exempel kamera och router 

• Patient/brukare kan erbjudas råd, anpassning och utbildning kring egen eller tidigare utlämnad 

utrustning, som kan användas för kommunikation 

 

Risk för personskada: 

• Mycket liten sannolikhet för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada 

• Om den valda produkten är beroende av laddning kan oövervakad laddning medföra brandrisk. 

Produkten kan inneha internetuppkoppling, vilken kan medföra att dålig mottagning eller andra 

störningar kan omöjliggöra eller försvåra fjärrtillsyn. 

• Förskrivaren ansvarar för att det finns en riskanalys gjord vid förskrivning av konsumentprodukt. 

Riskanalys kan göras i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

 

Instruera, träna och informera 

• Förskrivaren ansvarar för information, introduktion och inträning av förskrivet hjälpmedel.  

• Enligt kameraövervakningslagen ska det finnas information i bostaden om att tillsyn via kamera 

utförs.  

 

Uppföljning och utvärdering 

• Behovsbedömmaren/förskrivaren ansvarar för uppföljning. Tid för uppföljning planeras 

tillsammans med berörda utifrån behov. I de fall ärendet överrapporteras övergår även ansvar för 

uppföljning. 
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”Samarbete kring digitala hjälpmedel behövs för att öka tryggheten både i 

hemmet och i samhället och för att motverka ofrivillig ensamhet.” 

 

Seniorförening 
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Förord 

Att digitala hjälpmedel behövs i vården och omsorgen har aldrig varit så tydligt som efter snart två år med 

coronapandemin. För att bättre möta invånarnas behov och som en del i omställningen till en god och nära 

vård har såväl Västra Götalandsregionen som flera kommuner fattat beslut om ”digitalt först” avseende 

flera välfärdstjänster. Frågan är inte längre om vi ska ha digitala hjälpmedel i verksamheterna utan hur vi 

tillhandahåller dem på bästa sätt. I den här utredningen har vi verkligen vänt och vridit på den frågan och 

resultaten är tydliga. I nuläget har vi en situation där tillgången till digitala hjälpmedel är ojämlik och där 

var och en av de 49 kommunerna och regionen behöver lägga mycket arbete på att tillhandahålla digitala 

hjälpmedel. Det finns stora vinster om vi istället kan samarbeta kring detta. Ett sådant samarbete är också 

genomförbart och många efterfrågar det. I utredningen beskriver vi hur samarbetet kan fungera, där vi 

bygger på de välfungerande befintliga strukturer som finns inom den gemensamma 

hjälpmedelsverksamheten.  

Vi hoppas att du med intresse tar del av erfarenheterna från hela länet och landet som vi sammanställt i den 

här utredningen. Vår förhoppning är nu att vi i linje med utredningens förslag etablerar ett långsiktigt 

samarbete kring digitala hjälpmedel, till nytta för invånarna i Västra Götaland. 

 

Ann-Marie Schaffrath    Helena Söderbäck 

Digitaliseringsdirektör, Västra Götalandsregionen  Tillförordnad VD, VästKom 

  

I arbetet med utredningen har ett stort antal personer i såväl Västra Götaland som nationellt avsatt tid och 

engagemang för att hjälpa till att analysera frågeställningar och vidareutveckla den föreslagna modellen för 

ett samarbete kring digitala hjälpmedel. Representanter för nedanstående organisationer har på olika sätt 

bidragit till utredningen. Att nämna alla personer vid namn är tyvärr inte möjligt av utrymmesskäl. Ingen 

nämnd, ingen glömd! Utan ert stora engagemang hade utredningen inte varit möjlig att genomföra. Ett 

varmt TACK till er alla!  

Adda, Ale kommun, AllAgeHub, Anhörigas riksförbund, Attention (flera lokalförbund), Autism- och 

Aspergerföreningen, Borås Stad, Boråsregionen, DHR, E-hälsomyndigheten, Essunga kommun, FUB Västra 

Götalands län, Funktionsrätt Västra Götaland, Fyrbodals kommunalförbund, Grästorps kommun, Göteborgs 

kommun, Göteborgsregionen, Hjälpmedelscenter Dalarna, Hjälpmedelscenter Region Blekinge, 

Hjälpmedelscentralen i Västra Götalandsregionen, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Hjälpmedelscentrum 

Västmanland, Hälsa- och habilitering i Västra Götalandsregionen, Inköp i Västra Götalandsregionen, Karlsborgs 

kommun, Koncerninköp i Västra Götalandsregionen, Koncernstab digitalisering i Västra Götalandsregionen, 

Ledningsrådet MTP, Lilla Edets kommun, Mariestads kommun, Marks kommun, Melleruds kommun, Myndigheten för 

delaktighet, Mälardalens högskola, Mölndal Stad, Närhälsan i Västra Götalandsregionen, Orust kommun, Oslo 

kommun, Primärvårdens hjälpmedelsenhet, PRO, Politisk beredningsgrupp Medicintekniska produkter, Politiskt 

samrådsorgan, RBU, Regeringskansliet, Region Värmland, Region Östergötland, Regionservice i Västra 

Götalandsregionen, Riksförbundet Attention, RISE, RPO Äldres hälsa i Västra sjukvårdsregionen, Servicenämnden i 

Västra Götalandsregionen, Skara kommun, Skaraborgs kommunalförbund, Skellefteå kommun, Skövde kommun, 

Socialstyrelsen, SPF (flera lokalförbund), Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Svenljunga 

kommun, Sveriges kommuner och regioner, Swedish Medtech, Tranemo kommun, Trollhättan kommun, Uddevalla 

kommun, Ulricehamn kommun, Vara kommun  
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Om dokumentet 
Utredningen Välfärdsteknik i samverkan resulterade i fem olika slutprodukter: 

Dokument Innehåll Målgrupp 

Tjänsteutlåtande Sammanfattning av ärendet och förslag till beslut. Beslutsfattare på 

tjänstemannanivå och 

politisk nivå. 

Förslag på 

Samverkansavtal 

för digitala 

hjälpmedel 

Dokumentet beskriver förslag på ramar för samarbete kring 

digitala hjälpmedel, justerade uppdrag för berörda aktörer och 

gemensam finansiering för att etablera samarbetet. 

Beslutsfattare på 

tjänstemannanivå och 

politisk nivå. 

Bilaga 1: Utredning om 

enhetligt sortiment av 

digitala hjälpmedel i Västra 

Götaland 

 

Denna bilaga beskriver utredningen och de resultat som 

framkommit. Det inkluderar exempelvis bakgrund, mål och 

syfte, metod, nulägesanalys, behovsanalys, sammanfattning av 

förslag på modell, konsekvensanalys och rekommendationer. 

Dokumentet ska ses som en kunskapsbank kring vad som 

framkommit i utredningen. 

Bred målgrupp – från 

beslutsfattare till de som 

arbetar i berörda 

verksamheter. 

Bilaga 2: Modell för att 

tillhandahålla digitala 

hjälpmedel i Västra 

Götaland 

Här beskrivs utredningens förslag på modell i mer detalj, 

inklusive beskrivning av sortiment, arbetssätt, 

upphandlingsformer, avtalsformer, organisation och finansiering. 

Dokumentet riktar sig 

framför allt till de som 

arbetar i berörda 

verksamheter. 

Bilaga 3: Införandeplan för 

att tillhandahålla digitala 

hjälpmedel i Västra 

Götaland 

Här beskrivs plan för genomförande med en tids- och 

aktivitetsplan inklusive beslutsordning. 

Bred målgrupp – från 

beslutsfattare till de som 

arbetar i berörda 

verksamheter. 

 

Disposition i detta dokument: 
• Kapitel 1: Bakgrund Här beskrivs de senaste årens utveckling med ökande satsningar på digitala 

välfärdstjänster och det arbete som legat till grund för att regionen och kommunerna vill utreda frågan om 

samarbete. 

• Kapitel 2: Syfte och mål med utredningen I kapitlet beskrivs varför utredningen genomförs, och vad 

utredningen ska uppnå. 

• Kapitel 3: Metod och genomförande Här beskrivs utredningens frågeställningar och de kvalitativa och 

kvantitativa metoder som använts för att besvara dessa. Här återfinns också en förteckning över de som 

medverkat i utredningens styrgrupp, projektgrupp och förankringsaktiviteter. 

• Kapitel 4: Nulägesanalys I kapitlet beskrivs den nuvarande situationen avseende digitala hjälpmedel såväl 

nationellt som i Västra Götaland. Exempelvis vilka aktörer som är involverade, statistik över användning av 

digitala hjälpmedel samt en översikt över marknaden. 

• Kapitel 5: Behovsanalys Här beskrivs de behov som utredningen har identifierat. Kapitlet omfattar exempelvis 

invånarbehov, farhågor att hantera samt behov kopplat till produktsortiment, arbetssätt, upphandlingsformer, 

avtalsformer, organisation och finansiering.  

• Kapitel 6: Lärdomar från omvärlden Här beskrivs lärdomar från andra regioner som genomfört ett samarbete 

kring digitala hjälpmedel med utgångspunkt i Hjälpmedelscentralen. 

• Kapitel 7: Utredningens förslag på modell I detta kapitel ges en översikt över utredningens förslag på modell 

för ett samarbete kring digitala hjälpmedel. Detta beskrivs i mer detalj i Bilaga 2. 

• Kapitel 8: Risk & Konsekvensanalys I detta kapitel ges en överblick över risker och konsekvenser, inklusive 

kostnader för att etablera modellen med ett samarbete kring digitala hjälpmedel i relation till att inte samarbeta. 

• Kapitel 9: Rekommendationer för det fortsatta arbetet I detta summerande kapitel sammanfattas 

utredningens slutsatser och rekommendationer.  

• Kapitel 10: Referenslista. 
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Begrepp som används i denna rapport 

I denna rapport används genomgående begreppet digitala hjälpmedel som är en sammanslagning av 

två etablerade begrepp enligt Socialstyrelsens termbank: hjälpmedel (vilket inkluderar både 

hjälpmedel för det dagliga livet och hjälpmedel för vård och behandling) samt välfärdsteknik. Till 

följd av likheten mellan begreppen kan de i mångt och mycket likställas och för att undvika 

svårigheter kopplade till dem har begreppet digitala hjälpmedel genomgående använts inom detta 

uppdrag.  

Begreppet digitala hjälpmedel avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt 

brukar räknas som hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik, det vill säga 

produkter med användning inom både Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Gemensamt är att de används av 

invånaren i sin vardagsmiljö. 

 

 

Digital teknik som 

syftar till att 

bibehålla eller öka 

trygghet, aktivitet, 

delaktighet eller 

självständighet för 

en person som har 

eller löper förhöjd 

risk att få en 

funktions-

nedsättning.

Oavsett om den är 

individuellt 

utprovad eller inte

Digital teknik som 

syftar till att bibehålla 

eller öka trygghet, 

aktivitet, delaktighet 

eller självständighet

för en person som 

har eller löper 

förhöjd risk att få en 

funktions-

nedsättning

Förskriven 

medicinteknisk 

produkt som syftar 

till att kontrollera, 

bibehålla eller 

förbättra ett 

medicinskt tillstånd 

och som är avsedd 

att kunna användas 

utan hälso- och 

sjukvårdsutbildning.

Hjälpmedel för vård 

och behandling

Hjälpmedel

Individuellt 

utprovad produkt 

som syftar till att 

bibehålla eller öka 

aktivitet, 

delaktighet eller 

självständighet

genom att 

kompensera en 

funktions-

nedsättning

Hjälpmedel för det 

dagliga livet

Välfärdsteknik Digitala hjälpmedel

Digital teknik som 

syftar till att 

kontrollera, 

bibehålla eller 

förbättra ett 

medicinskt tillstånd 

och som är avsedd 

att kunna användas 

utan hälso- och 

sjukvårdsutbildning.

Oavsett om den är 

individuellt 

utprovad eller inte

Definierade begrepp enligt Socialstyrelsens termbank Västra Götalands beskrivning

Digitala hjälpmedel

Digital teknik som 

syftar till att 

bibehålla eller öka 

trygghet, aktivitet, 

delaktighet eller 

självständighet för 

en person som har 

eller löper förhöjd 

risk att få en 

funktions-

nedsättning.

Oavsett om den är 

individuellt 

utprovad eller inte

Digitala hjälpmedel

Digital teknik som 

syftar till att 

kontrollera, 

bibehålla eller 

förbättra ett 

medicinskt 

tillstånd och som är 

avsedd att kunna 

användas utan 

hälso- och 

sjukvårdsutbildning.

Oavsett om den är 

individuellt 

utprovad eller inte

Digitala hjälpmedel kan möta olika behov hos invånaren

Kompensera för fysiska 

funktionsnedsättningar 

Hantera läkemedel

Skapa tekniska 

förutsättningar

Kommunicera digitalt

Öka trygghet och 

självständighet

Kompensera för 

kognitiv 

funktionsnedsättning

Öka aktivitetsnivå

Mäta hälsoparametrar

Begreppet digitala 

hjälpmedel avser både 

produkter med digitala 

komponenter som 

traditionellt brukar 

räknas som hjälpmedel 

och produkter som 

brukar definieras som 

välfärdsteknik. Alltså 

produkter med 

användning inom HSL, 

SOL och LSS. 

Gemensamt är att de 

används av invånaren i 

vardagsmiljö
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”Att personer som har behov av hjälpmedel får snabb och enkel hjälp med detta 

är självklart viktigt och nödvändigt. Att dessutom ha ett gemensamt regelverk och 

sortiment för detta är bra då olikheter mellan kommuner, regioner eller inom 

landet skapar irritation och missnöje hos brukarna.” 

Organisation inom funktionsnedsättning 
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SAMMANFATTNING 

Kommunerna och regionen har en välfungerande gemensam försörjning av hjälpmedel 

I Västra Götaland finns ett välfungerande samarbete kring hjälpmedel med såväl en gemensam styr- och 

ledningsstruktur som en gemensam försörjning av hjälpmedel genom Hjälpmedelscentralen. Det nuvarande 

sortimentet omfattar traditionella hjälpmedel men också vissa digitala produkter, exempelvis inom 

kommunikation och information. Detta samarbete är både invånare och verksamheter nöjda med. 

 

Ojämlik tillgång till digitala hjälpmedel1idag 

Många av de produkter som kan klassificeras som digitala hjälpmedel behöver varje huvudman idag 

upphandla och försörja var och en för sig. I nuläget är också tillgången till digitala hjälpmedel ojämlik och 

varierar beroende på var i länet invånarna bor. Flera aktörer, däribland Socialstyrelsen och företrädare för 

kommuner i Västra Götaland, beskriver att det är svårt att lyckas med utrullningen av dessa produkter och 

att det sker ett omfattande dubbelarbete.  

 

Ett samarbete kring digitala hjälpmedel är önskvärt och genomförbart 

Om regionen och kommunerna samarbetar får invånarna i Västra Götaland en mer jämlik tillgång till 

digitala hjälpmedel av hög kvalitet. Det finns också en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en 

bättre användning av de gemensamma resurserna, exempelvis kopplat till upphandling, logistik och support. 

Utredningen visar att ett sådant samarbete är såväl juridiskt som praktiskt genomförbart. 

De positiva effekterna av samarbetet väntas vara:  

• En mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i hela länet 

• En minskad tröskel för att använda digitala hjälpmedel i kommunala och regionala verksamheter 

• Enklare för invånare med flera olika digitala hjälpmedel eller insatser från olika huvudmän 

• Enklare för medarbetare att hantera ett gemensamt utbud av digitala hjälpmedel oavsett huvudman 

• Minskat dubbelarbete och stordriftsfördelar kring upphandling, logistik och support för samtliga 

medverkande 

• Bättre möjlighet att bygga kompetens och bevaka teknisk utveckling 

 

 

 

 

1 Begreppet digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att  

a) bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en invånare som har eller löper förhöjd 

risk att få en funktionsnedsättning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller inte.  

b) kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas utan hälso- och 

sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller inte 

Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som hjälpmedel och produkter 

som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med användning inom Hälso- och sjukvårdslagen, 

Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gemensamt är att de används av 

invånaren i deras vardagsmiljö. 
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I en bredare bemärkelse bedöms samarbetet underlätta omställningen till en nära vård. Samarbetet går också 

väl i linje med de beslut som fattats inom både Västra Götalandsregionen och i många kommuner om 

”digitalt först” på de områden där dessa hjälpmedel används. 

 

Förslaget på modell för samarbete kring digitala hjälpmedel bygger på befintliga välfungerande strukturer 

Baserat på dialoger med invånare, kommuner och regionen har ett förslag på en modell för att gemensamt 

tillhandahålla digitala hjälpmedel utvecklats. Målbilden för samarbetet är att ge invånarna en mer jämlik 

tillgång till digitala hjälpmedel som kan ge ökad trygghet och självständighet. För huvudmännen är 

målbilden en högre kvalitet i hälso- och sjukvården och socialtjänsten och ett bättre resursutnyttjande. 

Förslaget bygger på de välfungerande befintliga strukturerna för hjälpmedel, vilka styrs och leds 

gemensamt av kommunerna och regionen och där en gemensam försörjning av produkter och tillhörande 

tjänster tillhandahålls genom Hjälpmedelscentralen.  

För att skapa goda förutsättningar för samarbete kring digitala hjälpmedel föreslås några justeringar i 

nuvarande strukturer kring hjälpmedel. Dessa justeringar innebär i korthet att sortimentet av hjälpmedel 

utökas med digitala hjälpmedel som svarar mot invånarens behov av såväl vård som omsorg, det vill säga 

produkter med användning inom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta innebär att styr- och ledningsstrukturen för 

hjälpmedel ges ett utökat uppdrag för sortiment, regelverk och uppföljning inom området digitala 

hjälpmedel. Tanken är att digitala hjälpmedel upphandlas av Koncerninköp i Västra Götalandsregionen 

samtidigt som Hjälpmedelscentralen ansvarar för logistik och de tjänster som behövs. Utökningen av 

sortimentet av digitala hjälpmedel planeras ske stegvis och huvudmännen förväntas kunna hyra eller köpa 

produkterna till invånare med behov av digitala hjälpmedel i takt med att de görs tillgängliga.  

 

Förslag att påbörja genomförandet i två parallella spår 

För att säkra god framdrift och etablera samarbetet föreslås ett genomförande i två spår:  

 

1) Säkra goda förutsättningar. De långsiktiga förutsättningarna etableras genom ett Samverkansavtal 

kring digitala hjälpmedel som undertecknas av de 50 huvudmännen. Förslaget på Samverkansavtal har 

formulerats och förankring i relevanta forum har påbörjats under oktober 2021. Avsikten är att förslaget 

på Samverkansavtal ska kunna gå ut på remiss i början av 2022 för att därefter hanteras i 

samverkansstrukturen med sedvanliga rekommendationer till respektive huvudman som följd. Om 

samverkansavtalet i sin nuvarande form undertecknas av huvudmännen medför det att befintliga 

strukturer för hjälpmedel behöver utökas något för att omhänderta det utökade uppdraget och 

säkerställa rätt kompetenser. Parallellt med processen kring samverkansavtalet planeras ett arbete inom 

styr- och ledningsfunktionen för hjälpmedel kring hur det justerade uppdraget bäst kan omhändertas. 

Ytterligare en viktig del i arbetet med att skapa goda förutsättningar är att utreda hur frågan om 

datahantering och informationssäkerhet bäst kan omhändertas.  

2) Förberedelser för utrullning av prioriterade produktområden påbörjas parallellt med att 

samverkansavtalet förankras för att korta ledtiderna. Ett sådant arbetssätt tros också kunna stödja ett 

kontinuerligt lärande och ge möjlighet att vidareutveckla modellen baserat på dragna lärdomar. 

Utrullningen av produkter bör påbörjas med produkter för att mäta hälsoparametrar då de bedöms ha 

hög nytta för invånare, regionens verksamheter samt också efterfrågas av den kommunala hälso- och 

sjukvården. Det kan exempelvis handla om digital våg, digital blodtrycksmätare och digital 

pulsoximeter. De har också en relativt låg komplexitet i relation till befintliga avtal och utifrån att de är 

medicintekniska produkter. Det gör att det går fortare att komma igång med dessa produkter än andra 

produkter där nya avtal först behöver komma på plats. Ytterligare produkter som föreslås ligga tidigt 
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är produkter för att hantera läkemedel, exempelvis läkemedelsrobot samt produkter för att öka trygghet 

såsom sensorer för digital tillsyn och/eller GPS-larm. 

Konsekvenser att beakta 

Sammantaget medför samarbetet något högre kostnader för huvudmännen initialt för att sedan minska till 

följd av samordningsvinster och minskat dubbelarbete. Underlaget från utredningen visar dessutom att 

invånarna, kommunerna och regionen ser flera vinster kopplat till högre kvalitet, mer jämlik tillgång till 

digitala hjälpmedel samt möjlighet att stödja omställningen till god och nära vård.  

 

Den initiala finansieringen för att etablera ett samarbete kring digitala hjälpmedel motsvarar 10 kronor per 

invånare och huvudman. Nyttjandet av digitala hjälpmedel ska sedan följa nuvarande modell där tjänster 

från samverkansstrukturen och Hjälpmedelscentralen läggs på och ingår i produkthyran. Den initiala 

investeringen bedöms vara nödvändig för att täcka uppstartskostnader för samarbetet till dess att volymerna 

av digitala hjälpmedel ökat tillräckligt för att möjliggöra ett påslag på produkthyran enligt ordinarie 

finansieringsmodell. Utan en initial investering skulle de första produkterna bli mycket dyra och därför 

sannolikt inte nyttjats, vilket i sin tur hade inneburit att volymerna inte hade ökat i den omfattning som det 

finns ett behov av.  

Kostnaderna för att inte samarbeta kring digitala hjälpmedel bedöms vara mångdubbelt högre. Beräkningar 

från utredningen visar att de sammanlagda kostnaderna för att var och en av de femtio huvudmännen själva 

tillhandahåller digitala hjälpmedel blir i storleksordningen mellan sju och tjugo gånger större jämfört med 

att samarbeta.  

 

Flera pågående statliga satsningar syftar direkt eller indirekt till att stötta kommuner och regioner i 

användningen av välfärdsteknik och omställningen till en personcentrerad och nära vård, exempelvis 

"Överenskommelse, äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus", "Säkerställa en 

god vård och omsorg av äldre personer" samt Nära vård. En möjlighet för huvudmännen är att undersöka 

vilka medel från dessa satsningar som skulle kunna avsättas för att finansiera etableringen av samarbetet.  
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KAPITEL 1 

Bakgrund 

______________________  
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1  

BAKGRUND  
 

Det pågår en omställning av arbetssätt inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst mot allt 

fler digitala lösningar. Flera huvudmän har exempelvis fattat inriktningsbeslut om att vissa 

välfärdstjänster i första hand ska utföras digitalt. Detta är en utveckling som är nödvändig för att 

klara välfärdsuppdragen framåt. Det är också en önskvärd utveckling för att bättre möta 

invånarnas behov av en jämlik vård och omsorg av hög kvalitet. Det vägval som Västra Götaland 

står inför handlar inte om huruvida digitala hjälpmedel kommer att införas eller ej. Istället 

handlar det om hur vi gör det på bästa sätt för invånarna och verksamheterna, samt i vilken 

utsträckning och omfattning huvudmännen ska samarbeta kring detta. 

 

1.1 Flera samverkande faktorer driver mot ett ökande behov av digitala hjälpmedel 

Behovet av digitala hjälpmedel ökar. Det är framför allt tre samverkande faktorer som driver den 

utvecklingen – såväl nationellt som i Västra Götaland. För det första förändras invånarnas behov, 

förutsättningar och preferenser. Exempelvis leder ett förändrat sjukdomspanorama där allt fler lever allt 

längre med kroniska sjukdomar till att vården och omsorgen behöver stärka individernas möjligheter att 

självständigt hantera sin hälsa och vardagssituation. I takt med att samhället i stort blir alltmer digitalt ökar 

också invånarnas förmåga och vilja att använda olika typer av digital teknik i hemmet för ökad 

funktionsförmåga och självständighet (SKR, 2021; Svenskarna och internet 2021, 2021). För det andra 

förändras verksamheternas struktur och uppdrag genom politiska beslut och reformer. Exempelvis 

medför omställningen till nära vård att en större andel av vården i framtiden kommer att utföras i invånarnas 

vardagsmiljö. Därtill kommer ett ökat fokus på samverkan och samarbete över organisatoriska gränser att 

kräva gemensamma tekniska lösningar och nya arbetssätt för att ge framtidens vård och omsorg. Slutligen 

ger teknikens möjligheter och begränsningar nya förutsättningar för en bred användning av digitala 

hjälpmedel i hemmet. Den tekniska infrastrukturen förbättras genom exempelvis bättre uppkoppling genom 

fiberutbyggnad och en växande andel av befolkningen som har datorer och smarta telefoner. Nya tekniska 

lösningar som använder den infrastrukturen lanseras i snabb takt, så också inom hjälpmedelsområdet. 
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Figur 1: Flera samverkande faktorer driver mot ett ökat behov av digitala hjälpmedel 

 

 

1.2 Breddning av Hjälpmedelscentralens sortiment – en naturlig utveckling  

Förenklat kan nuläget beskrivas som att Hjälpmedelscentralen (HMC) ansvarar för en gemensam 

försörjning av hjälpmedel enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för både regionen och de 49 

kommunerna. När det istället gäller produkter som används inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL) och 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) upphandlar de 49 kommunerna dessa var och 

en för sig. Detta förhållningssätt beskrivs ge flera negativa konsekvenser för invånarna och huvudmännen. 

En sådan konsekvens är ojämlik tillgång till digitala hjälpmedel för invånarna i Västra Götaland. En annan 

är bristande och varierande kvalitet på grund av svårigheter att koordinera mellan huvudmän samt 

varierande förmåga hos huvudmännen att följa den snabba tekniska utvecklingen. Slutligen upplevs den 

nuvarande ordningen leda till en svag förhandlingsposition gentemot leverantörer och ett ineffektivt 

resursutnyttjande avseende exempelvis dubbelarbete inom upphandling, inköp, lager och logistik. 

Hjälpmedelscentralen har stor kompetens inom dessa områden. Redan idag finns vissa digitala hjälpmedel 

i Hjälpmedelscentralens sortiment, och det övriga sortimentet digitaliseras i ökande utsträckning. Att 

bredda sortimentet med fler produkter med användningsområden inom såväl Hälso- och sjukvårdslagen 

som Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en naturlig utveckling 

av Hjälpmedelscentralens uppdrag. Det möjliggör dessutom en samverkan mellan lagrum och huvudmän 

som öppnar upp för att produkter som endast använts inom antingen vård eller omsorg kan få flera 

användningsområden. 

 

1.3 2021 har Västra Götaland ett vägval – ska vi samarbeta om digitala hjälpmedel? 

Under de senaste tio åren har arbetet med e-hälsa, välfärdsteknik och digitala hjälpmedel intensifierats både 

nationellt och lokalt. Det nationella arbetet har drivits av såväl regeringen som myndigheter och Sveriges 
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Kommuner och Regioner (SKR). År 2010 antogs den nationella strategin för e-hälsa och omfattade bland 

annat IT-säkerhet och digitala trygghetslarm. 2013 etablerade Region Västmanland och kommunerna i 

Västmanlands län som första län i landet ett samarbete kring välfärdsteknik. Under åren som följde ökade 

de statliga satsningarna på e-hälsa och digitalisering. Under 2020 initierade Sveriges Kommuner och 

Regioner ett nationellt kompetenscentrum för väldfärdsteknik och utsåg tio modellkommuner för 

äldreomsorgens digitalisering. Tre av dessa kommuner finns inom Västra Götaland. 

 

Figur 2: Vägen fram till idag (SOS – Socialstyrelsen, HSS – Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen, SKR – 

Sveriges Kommuner och Regioner) 

 

 

Motsvarande utveckling med ett ökat fokus på digitala lösningar har också skett i Västra Götaland. 

Exempelvis pågår en rad pilotprojekt inom produktsegmentet kring välfärdsteknik och egenmonitorering i 

både kommunerna och regionen. I nuläget har detta lett till ett ökande utbud, men också en ojämlik tillgång 

till digitala hjälpmedel för länets invånare. Flera huvudmän har exempelvis nyligen fattat beslut om ”digitalt 

först” för olika välfärdstjänster där digitala hjälpmedel är en förutsättning, medan andra erbjuder ett fåtal 

eller inga digitala hjälpmedel i sina verksamheter.  

Det är inte längre en fråga om vi ska ha digitala hjälpmedel utan hur vi får det att fungera bäst för invånarna 

i länet. Västra Götaland står nu inför ett vägval: ska vi samarbeta kring digitala hjälpmedel eller inte? 

 

1.4 Det har tagit sju år att formulera uppdraget för denna utredning 

Frågan om hur de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen ska samverka för att säkerställa en jämlik 

tillgång till digitala hjälpmedel invånarnas vardagsmiljö har varit aktuell länge. Från 2014 och framåt har 

frågan utretts i olika forum, såväl av kommunerna som av regionen. Sammantaget finns en vilja och 

För att bibehålla momentum och  utveckla kvaliteten krävs åtgärder. Det är inte 

längre en fråga om vi ska ha digitala hjälpmedel utan hur vi får det att fungera bäst

2021 står Västra 

Götaland inför ett 

vägval: ska vi 

samarbeta kring 

digitala hjälpmedel?

2013 det första länet startar samarbete mellan 

region och kommun kring välfärdsteknik.

2010 Nationell strategi för e-hälsa. 

(IT-säkerhet, digitala trygghetslarm)

2014 startades arbetet med att påvisa att 

gemensam drift av välfärdsteknik är möjligt i Västra 

Götaland.

2019 VGR startar pilotprojekt 

egenmonitorering. 

2021 kartläggning visar på ojämlik tillgång till 

digitala hjälpmedel för länets invånare.

2021 välfärdsteknik är en viktig del av den Regional utvecklingsstrategi 

för Västra Götaland 2021 – 2030. HSS fattar beslut om digitalt först.

2020 startade SKR Nationellt kompetenscentrum 

för väldfärdsteknik och utsåg tio modellkommuner 

för äldreomsorgens digitalisering – tre i VG!

2014 släpper SOS den första uppföljningen angående e-hälsa 

- digitala trygghetslarm högst på agendan. 

2020 Många parallella initiativ och tester av 

digitala hjälpmedel runt om i Västra Götaland

2013 -2021 ökande statliga satsningar på e-hälsa och 

digitalisering av välfärdsuppdragen –exempelvis mobila 

trygghetslarm, digital tillsyn, egenmonitorering
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efterfrågan från de 49 kommunerna och regionen att stärka samverkan inom området genom att bredda och 

vidareutveckla befintliga strukturer. År 2019 formulerades en gemensam avsiktsförklaring och i mars 2021 

fattade Styrgrupp IT i Väst beslut om det uppdrag som ligger till grund för projektet Välfärdsteknik i 

samverkan2. Projektet genomförs av Västra Götalandsregionen och VästKom3, som är kommunernas 

länsgemensamma samverkansaktör med fokus på välfärd och regional utveckling. 

Figur 3: Bakgrund: Frågan har varit aktuell länge4 

 

 

 

   

 

 

 

2 MA SITIV 20210301 
3 VästKom arbetar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland: Boråsregionen Sjuhärads 

Kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens Kommunalförbund samt Skaraborgs 

Kommunalförbund 
4 Förkortningen SITIV står för Styrgrupp IT i Väst en gemensam styrgrupp inom vårdsamverkan. Förkortningen SiV 

var det förslag på gemensam organisation för samarbete kring välfärdsteknik som togs fram och presenterades 2019. 

Förkortningen står för ”System- och Implementeringsstöd för Välfärdsteknik” samarbetet bordlades 2019 i väntan på 

samarbetet kring FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) 

2014-2016 Utredningar VästKom och VGR

2017-2020 Förstudier, kommunalt erbjudande och gemensam avsiktsförklaring

April 2021 Beslut i SITIV om nytt uppdrag 

”Välfärdsteknik i samverkan”

eHälsoprojekt påvisar att gemensam 

drift av välfärdsteknik är möjlig

2014 2015 2016

2019 2018

2020 2021

Kommunerna

Regionen

Rapport om 

Välfärdstjänster till SITIV

Beslut om förstudie om 

gemensam drift

Kommunal förstudie och 

beslut om erbjudande
”SIV” presenterasGemensam avsiktsförklaring

Uppdragsbeskrivning

2017
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KAPITEL 2 

Mål och syfte 

______________________  
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2  

MÅL OCH SYFTE  
 

2.1 Syfte och mål med utredningen 

Välfärdsteknik i samverkan är ett gemensamt initiativ av Västra Götalandsregionen och VästKom. 

Initiativet är en del i omställningen till en personcentrerad och nära vård. 

Utredningens mål är att ta fram ett beslutsunderlag som beskriver om och i så fall hur ett enhetligt 

definierat sortiment av digitala hjälpmedel i hemmet kan tillhandahållas till invånarna i Västra 

Götaland, de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionen och de privata vårdgivarna via 

Hjälpmedelscentralen. 

 

Figur 4: Syfte och mål med utredningen 

Källa: Uppdragsbeskrivning - välfärdsteknik i samverkan, Styrgrupp IT i Väst, 2021. 

  

Mål

Ta fram ett beslutsunderlag som beskriver 

om och i så fall hur ett enhetligt definierat 

sortiment av digitala hjälpmedel i 

hemmet kan tillhandahållas till invånarna i 

Västra Götaland, de 49 kommunerna, 

Västra Götalandsregionen och de privata 

vårdgivarna via Hjälpmedelscentralen.

Arbetet ska slutredovisas senast den 17 

december 2021.

Syfte

Att uppnå en god hälsa och en jämlik vård 

och omsorg med hög kvalitet för invånarna i 

Västra Götaland genom att erbjuda jämlik 

tillgång till såväl digitala hjälpmedel i hemmet 

som för traditionella hjälpmedel för 

huvudmän och invånare. Genom beslutat 

underlag ska kommunernas och regionens 

samverkan vad gäller digitala hjälpmedel i 

hemmet kunna etableras för att skapa 

största möjliga nytta för invånaren och 

huvudmännen.
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”Det här är ett klockrent initiativ! Vi har märkt i modellkommunsarbetet att det 

finns massor av hinder på vägen mot bred användning av välfärdsteknik. Det är 

problematiskt att det är så ojämlikt, även inom kommunen.” 

 

Representant från en av modellkommunerna i Västra Götaland 
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KAPITEL 3 

Metod och genomförande 

______________________  
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3  

METOD OCH GENOMFÖRANDE  
 

Utredningen tar sin utgångspunkt i sex frågeställningar. Flera metoder har kombinerats för att 

besvara frågeställningarna, såsom dokumentstudier, intervjuer, enkäter, workshops, 

hemsideanalys, kvantitativa analyser och prognoser. Ett centralt arbetssätt har varit att diskutera 

och vidareutveckla slutsatser i dialog och samråd med berörda aktörer. Såväl invånare som 

kommun- och regionrepresentanter från många olika verksamheter har varit delaktiga och 

engagerade i arbetet med utredningen. 

 

3.1 Utgångspunkt i sex frågeställningar 

För att utredningen skulle kunna ta fram ett beslutsunderlag som beskriver hur ett enhetligt definierat 

sortiment av digitala hjälpmedel skulle kunna tillhandahållas via Hjälpmedelscentralen till invånarna i 

Västra Götaland, de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionen och de privata vårdgivarna har sex 

frågeställningar formulerats och utretts: 

• Vilka produktkategorier bör ingå i ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel? 

• Vilka avtalsformer är lämpliga för digitala hjälpmedel? 

• Hur ser behoven ut kopplat till upphandling av digitala hjälpmedel? 

• Vilka arbetssätt behövs för ett löpande ordnat införande av digitala hjälpmedel? 

• Hur kan organisationen anpassas att stödja en långsiktig försörjningsprocess av digitala hjälpmedel? 

• Hur kan finansiering utformas för att stödja det gemensamma arbetet med digitala hjälpmedel? 
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3.2 Frågeställningarna har besvarats med kvalitativ och kvantitativ metod  

Inom ramen för utredningen har en kombination av olika metoder används för att skapa en nyanserad bild 

av nuläget och behoven av digitala hjälpmedel i Västra Götaland. 

 

Figur 5: Översikt av metod och genomförande 

 

 

Figur 6: Arbetet engagerar och involverar hela Västra Götaland5

  

 

 

 

 

5 SoL – Socialtjänstlagen, HMC – Hjälpmedelscentralen, MAS – medicinskt ansvarig sjuksköterska, SAS - socialt 

ansvarig samordnare 

Kvantitativ analys:

• Analys och 

sammanställning av 

statistik

• Prognos och 

uppskattning av framtida 

behov

Beslutsunderlag som beskriver hur ett enhetligt 

definierat sortiment av digitala hjälpmedel kan 

tillhandahållas.

Semistrukturerade 

intervjuer:

• Invånare

• Hjälpmedelscentralen

• Berörda verksamheter

• Leverantörer

• Andra regioner

• Nationella experter

• Internationella exempel

Dokumentanalys:

• Nuvarande samverkans-

och leverantörsavtal

• Processbeskrivningar, 

förskrivningshandbok 

mm.

• Myndighetsrapporter

Workshops, dialog och 

förankringsmöten:

• Dialog, förankring och 

utveckling av modell och 

införandeplan 

tillsammans med berörda 

parter.

Enkäter:

• De 49 kommunerna

• Patient- och 

brukarorganisationer

80-tal semistrukturerade intervjuer Två enkätundersökningar 30-tal workshops, 8 dialogmöten, 60-tal presentationer i olika forum

Brukarrepresentanter, förskrivare, 

utredare, processledare, jurister 

digitaliseringsstrateger, socialchefer, 

verksamhetschefer, IT-chefer mm.

Brukarrepresentanter, förskrivare, handläggare vid SOL, upphandlare, 

medarbetare på HMC, socialchefer, rehabchefer, jurister, representanter från andra 

regioner, logistik och support, IT-chefer, IT-utvecklare, MAS, SAS, 

verksamhetsutvecklare och samordnare inom eHälsa, systemförvaltare mm.

Brukarrepresentanter, IT-strateg, 

verksamhetsutvecklare, socialchef 

hjälpmedelsansvarig, förvaltningschef, 

utvecklingsledare, områdeschef mm.
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3.2.1 Workshops, dialog och förankring 

Workshops och dialogträffar har använts för att utarbeta, detaljera och kontinuerligt förbättra modellen för 

hur samarbetet ska fungera. Sammanlagt har ett femtiotal workshops, dialog- och informationsmöten 

genomförts. I arbetet har invånare och medarbetare med många olika roller och professioner medverkat. 

Exempelvis brukarrepresentanter, funktioner inom Hjälpmedelscentralen, medlemmar i Ledningsrådet för 

Medicintekniska produkter (MTP), socialchefer, rehabiliteringschefer, förskrivare, IT-chefer, 

utvecklingsledare, digitaliseringsstrateger och politiska företrädare. 

 

Figur 7: Information och förankring har genomförts i hela Västra Götaland 

 

Tabell 1: Exempel på workshops, dialog och förankringsaktiviteter  

 Tjänstemannagruppering Politisk gruppering 

Gemensamma 

strukturer i 

samverkan 

• Ledningsrådet för medicintekniska produkter  

• Samverkansfunktionen till Ledningsrådet för 

medicintekniska produkter  

• Hjälpmedelscentralen 

• Hjälpmedelsforum 

• Beredningsgrupp Avtal & överenskommelse 

• Vårdsamverkan i Västra Götaland VVG 

• Beredningsgrupp VGK 

• Politiskt samrådsorgan 

(SRO) 

• Politisk beredningsgrupp 

Medicintekniska produkter 

 

Kommunala 

strukturer 

• Kommundirektörer: Boråsregionen, 

Skaraborgsregionen: 

• Socialchefsnätverken: Göteborgsregionen, 

Boråsregionen, Fyrbodal, Skaraborg 

• VästKoms styrelse 

• Styrgruppen för social 

välfärd 

Mottagit information och medverkat i intervju, enkät eller workshop

Mottagit information via nyhetsbrev, socialchefsnätverken mm.

Inget deltagande eller information

Mottagit information, medverkat i intervju, enkät eller workshop 

och deltagit i dialog med kommunledning eller projektgruppen

Företrädare för kommunen har:
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• Samordnare: Göteborgsregionen, 

Boråsregionen 

• Flera möten med lokala ledningsgrupper i 

enskilda kommuner  

Regionala 

strukturer 

• Koncernledningsgrupp i Västra Götaland 

• Koncerninköp i Västra Götalandsregionen 

• Primärvårdens hjälpmedelsenhet 

• Digitaliseringsstaben 

• Servicenämnden 

• Servicenämndens presidium 

 

 

Tabell 2: Övrig dialog och workshops med berörda aktörer 

Tema Datum Medverkande 

Praktiskt samarbete kring 

digitala hjälpmedel  

6 oktober 29 deltagare från brukarorganisationer, kommunala 

och regionala verksamheter 

 

Övergripande modell för 

samarbete kring digitala 

hjälpmedel 

7 oktober 21 deltagare från brukarorganisationer, kommunala 

och regionala verksamheter 

Samarbete kring 

upphandling av digitala 

hjälpmedel 

12 oktober 16 deltagare från brukarorganisationer, kommunala 

och regionala verksamheter 

Hur bör support till 

digitala hjälpmedel 

organiseras i praktiken 

19 oktober 17 deltagare från brukarorganisationer, kommunala 

och regionala verksamheter 

Hur ska socialtjänstens 

tillgång till det digitala 

hjälpmedelsutbudet 

hanteras/regleras? 

4 november 27 deltagare från brukarorganisationer, kommunala 

och regionala verksamheter 

Information och 

dialogmöte med 

leverantör 

18 november 39 deltagare från leverantörer, kommunala och 

regionala verksamheter 

Logistik 25 november 28 deltagare från kommunala och regionala 

verksamheter 

Erfarenhetsutbyte med 

andra regioner 

12 oktober 

16 november 

13 deltagare från andra regioner 

Tolv deltagare från anda regioner 

Öppna dialogmöten 29 och 30 

september 

20 och 22 

oktober 

17 och 18 

november 

 

Varierande antal deltagare från brukarorganisationer, 

kommunala och regionala verksamheter 
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3.2.2 Semistrukturerade intervjuer  

Sammantaget har cirka 80 intervjuer genomförts med representanter från invånar- och 

brukarorganisationer, Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna, Hjälpmedelscentralen och den 

gemensamma styr- och ledningsstrukturen, nationella experter och företrädare från andra regioner och 

kommuner.  

 

Personer som har intervjuats inom Västra Götalandsregionen innefattar bland annat jurister, förskrivare av 

hjälpmedel, chefer och medarbetare med olika roller på Hjälpmedelscentralen (exempelvis produktchef, 

chef för logistik och leverans, tekniker, produktkonsulenter med flera), upphandlare, digitaliseringsstrateger 

samt personer med olika roller inom styr- och ledningsfunktionerna för hjälpmedel.  

På kommunsidan innefattar intervjuunderlaget exempelvis rehabchef, socialchef, digitaliseringsstrateg, 

utvecklingsledare, IT-chef, MAS, chef vid handläggarenheten inom Socialtjänstlagen, projektledare inom 

digitalisering och upphandlare av välfärdsteknik. För att åstadkomma en representativ fördelning av 

kommunföreträdare har kommunernas intervjudeltagande prioriterats efter befolkningsstorlek, 

kommunalförbundstillhörighet och den intervjuades funktion. Utöver detta har representanter för de tre 

kommunerna i Västra Götaland som av Sveriges Kommuner och Regioner utsetts till modellkommuner för 

Välfärdsteknik samt företrädare för AllAgeHub intervjuats. 

På nationell nivå har experter från E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, 

Regeringskansliet/Statens offentliga utredningar (SoU), RISE Research Institutes of Sweden, 

Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) samt Mälardalens högskola intervjuats. Även företrädare för branschorganisationen 

Swedish Medtech har intervjuats.  

 

För att inhämta lärdomar från regioner och kommuner som bedriver liknande arbete har representanter från 

Region Blekinge, Region Dalarna, Region Jönköpings län, Region Värmland, Region Västmanland, Region 

Östergötland och Skellefteå kommun intervjuats. Det har också förts samtal och kunskapsutbyte med 

sektionsansvarig för välfärdsteknik i Oslo kommun. 

 

3.2.3 Enkäter 

I kunskapsinhämtningen har två enkäter genomförts. Den ena enkäten riktade sig till de 49 kommunerna 

och den andra till patient- och brukarorganisationer. Enkäten till kommunerna syftade till att samla in 

information om vilka gällande avtal, leverantörer, avtalstider och digitala hjälpmedel som i dagsläget finns 

i kommunen. Enkäten omfattade också frågor kring nytta och behov av digitala hjälpmedel för 

kommunerna. Den andra enkäten till patient- och brukarorganisationerna syftade till att samla in 

information om nytta och behov av digitala hjälpmedel hos invånarna i Västra Götaland. 

Tabell 3: Respondenter i intervjuer och enkäter  

Aktivitet Brukarorg. Region Kommun Övriga Totalt 

Intervjuer 1 24 33 20 78 

Enkäter 12  41  53 
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3.2.4 Dokument- och hemsideanalys 
Arbetet med dokument- och hemsideanalys har syftat till att identifiera och beskriva nationellt och regionalt 

arbete på hjälpmedelsområdet. Analysen inkluderade regionala dokument från Västra Götaland 

(exempelvis nuvarande samverkans- och leverantörsavtal, processbeskrivningar och handbok för 

förskrivning av personliga hjälpmedel). Det inkluderar också flera myndighetsrapporter (från exempelvis 

Upphandlingsmyndigheten, Socialstyrelsen, Regeringskansliet/Statens Offentliga Utredningar, 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Myndigheten för delaktighet och Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering. Rapporterna har berört olika aspekter av digitala hjälpmedel och 

välfärdsteknik såsom strategier för upphandling, möjliga hinder för införande av teknik och nationella 

nuläges- och behovsanalyser. 

En kombination av tillgängliga datakällor har också använts för att beskriva marknaden för digitala 

hjälpmedel. Möjliga leverantörer har identifierats bland Hjälpmedelscentralens nuvarande leverantörer av 

digitala hjälpmedel, kommunernas befintliga leverantörer utifrån enkätsvar samt kartläggningar av tänkbara 

leverantörer som har genomförts inom det närliggande projektet Egenmonitorering i Västra 

Götalandsregionen. För identifierade potentiella leverantörer inhämtades uppgifter och statistik över 

omsättning, rörelseresultat, produktutbud, affärsmodeller, om de är tillverkare av medicintekniska 

produkter samt uppgifter om de i nuläget är leverantörer av digitala hjälpmedel åt någon av huvudmännen 

inom Västra Götaland. Denna statistik sammanställdes sedan för att få fram övergripande beskrivning av 

leverantörsmarknaden. 

 

3.2.5 Kvantitativ analys och prognos 

I syfte att beskriva nuläget avseende användning av digitala hjälpmedel i Västra Götaland och beräkna 

prognoser för framtida behov genomfördes ett omfattande kvantitativt analysarbete. Analyserna har 

baserats på statistik från Hjälpmedelscentralen och Socialstyrelsen samt befolkningsprognoser från 

Statistiska Centralbyrån (SCB). Underlaget har använts för att beskriva nuvarande användning av 

traditionella och digitala hjälpmedel. Statistiken har också utgjort underlag för femårs-prognoser av 

framtida behov av olika digitala hjälpmedel. Dessa prognoser har baserats på i vilken utsträckning 

kommuner i Sverige år 2020 har lyckats att tillgängliggöra motsvarande produkter. Utgångspunkterna för 

prognoserna har varit att intervjuer och nationella rapporter visar att spridningen i nuläget bedöms vara 

betydligt lägre än behovet (i hela landet) och att volymerna antas påverkas både av målgruppernas behov 

och i vilken utsträckning det är realistiskt att lyckas införa produkterna. Metoden beskrivs också i anslutning 

till att prognoserna presenteras.  

 

Tabell 4: Kvantitativa datakällor 

 Statistik från 

Hjälpmedelscentralen 

Statistik från 

Socialstyrelsen 

Statistik från SCB 

Tidsperiod 2019–2020 2016–2021 2020 

Studerade 

variabler 

• Antal 

hjälpmedelsanvändare 

och produkter 

• Enkätsvar avseende 

nyttjande av fyra 

olika digitala 

hjälpmedel 

• Befolkningsutveckling 

• Befolkningsstorlek 
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• Fördelning av 

omsättning mellan de tre 

avtalen 

• Fördelning av 

omsättning mellan 

region och kommun 

• Andelen uthyrda 

huvudhjälpmedel per 

huvudkategori 

• Förändring i volym av 

antal uthyrda 

huvudhjälpmedel 

• Antal order 

• Antal årsanställda 

- Antal enheter 

- Bredd/pilotinfört 

• Informationen har 

varit nedbruten på 

- Kommun 

- Kommunstorlek 

- Verksamhet 

3.3 Avgränsningar och begränsningar 

För att säkerställa framdrift i utredningen avgränsade Styrgruppen IT i Väst (SITIV) omfattningen på 

utredningen. Nedanstående områden omfattades inte av denna utredning:  

• Datahantering: Den huvudman som avser nyttja produkten bär ansvar för den data som produkten 

producerar och avtal därikring. Utredningen ska därför inte utreda frågor eller produkter relaterade till 

gemensam datalagring eller ägandeskap av data. 

• Informationssäkerhet: De uppkopplade tjänster som medföljer vissa produkter, nyttjas av och 

ansvaras för av den avropande parten vilka även står för informationssäkerhetsaspekterna. 

• Kostnadsfördelning av digitala hjälpmedel: Hur kostnadsfördelning mellan huvudmännen relaterat 

till enskilda digitala hjälpmedel ansvarar Hjälpmedelscentralens styrande samverkansstrukturer för i 

samband med implementering. 

 

De frågor som har avgränsats från projektet är fortsatt mycket viktiga för ett genomförande och ingår i 

förslaget på frågor att utreda vidare. 

 

3.4 Medverkande i utredningen 

Arbetet med Välfärdsteknik i samverkan har letts av Helena Söderbäck, tillförordnad VD VästKom 

(projektägare och ordförande för styrgruppen) och Ann-Marie Schaffrath, Digitaliseringsdirektör Västra 

Götalandsregionen (projektägare). Till projektägarnas stöd har det funnits en styrgrupp bestående av 

representanter från kommunerna och regionen. 

Styrgrupp: 

• Helena Söderbäck tillförordnad VD, VästKom (Projektägare, ordförande i styrgruppen) (tidigare Ann-

Charlotte Järnström) 

• Ann-Marie Schaffrath Digitaliseringsdirektör, Västra Götalandsregionen (Projektägare) 

• Annelie Bjerde Enhetschef, Välfärdsutveckling VästKom  

• Carina Helgesson Björk Enhetschef Intraservice, Göteborg stad 

• Måns Ottertun Affärsområdeschef Regionservice Västra Götalandsregionen (tidigare Jan Eriksson Tf. 

Servicedirektör, Västra Götalandsregionen) 
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• Karl Fors Enhetschef, Digital verksamhetsutveckling VästKom  

• Lars Loftäng Inköpschef, Västra Götalandsregionen 

• Madeleine Stark Funktionsledare digitalisering och representant för Styrgruppen IT i Väst (SITIV) 

från Västra Götalandsregionen (tidigare Johnie Berntsson, Avdelningschef, Vårdens digitalisering 

Västra Götalandsregionen) 

• Magnus Blom Representant för Primör/privata vårdgivare (tidigare Carl-Peter Anderberg) 

• Peter Amundin Läkemedels- och hjälpmedelschef, Västra Götalandsregionen 

• Peter Häyhänen Regional utvecklingschef Digitalisering, Västra Götalandsregionen  

 

Utredningsarbetet har genomförts av en gemensam projektledning från VästKom och Västra 

Götalandsregionen. Till stöd för projektledarna har funnits en utsedd projektgrupp:  

• Anette Alfredsson Regionutvecklare och samordnare för hjälpmedelsfrågor vid Ledningsråd 

Medicintekniska produkters samverkansfunktion, anställd inom Västra Götalandsregionen men 

företräder både kommunerna och regionen 

• Anna Andersson Enhetschef KommunRehab, Uddevalla kommun  

• Carina Arvidsson e-Hälsosamordnare & Medicinskt ansvarig samordnare, Grästorps kommun 

• Camilla Malmer Delprojektledare egenmonitoreringsprojektet, Västra Götalandsregionen 

• Karin Jacobsson Funktionsledare digitalisering, Västra Götalandsregionen 

• Jonas Wiik Verksamhetschef Hjälpmedelscentralen, Västra Götalandsregionen  

• Julia Gadd Strategisk inköpare hjälpmedel och ortopedteknik Koncernkontoret, Västra 

Götalandsregionen  

• Linda Stalfors Regionjurist, Västra Götalandsregionen 

• Per Holmberg Systemförvaltare, Ulricehamns kommun 

• Yvonne Witzöe Projektledare för AllAgeHub, Göteborgsregionen 

• Åsa Wall Planeringsledare välfärdsteknik, Göteborg stad 

• Adam Krantz Projektledare, VästKom 

• Emma Övelius & Christofer Montell Projektledare, Västra Götalandsregionen 

  



15 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel - KS2022/0116-2 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel : Bilaga 1 Utredning Välfärdsteknik i samverkan

 

 

28 

 

 

 

KAPITEL 4 

Nulägesanalys 

______________________  

 

 

  



15 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel - KS2022/0116-2 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel : Bilaga 1 Utredning Välfärdsteknik i samverkan

 

 

29 

 

 

 

4  

NULÄGESANALYS  
 

Den nuvarande tillgången till digitala hjälpmedel är ojämlik – både på nationell nivå och inom 

Västra Götaland. Detta kan delvis förklaras av att varje huvudman för sig ansvarar för 

försörjningen av delar av sortimentet. För traditionella hjälpmedel och ett mindre urval av 

digitala hjälpmedel som används inom hälso- och sjukvården finns idag en välfungerande 

försörjning i Västra Götaland. Hjälpmedelsverksamheten styrs och leds gemensamt av 

kommunerna och regionen och tillgodoser invånarnas behov av hjälpmedel. I nuläget finns både 

möjlighet att förskriva hjälpmedel individuellt samt möjlighet för verksamheterna att beställa 

produkter från det förskrivningsbara sortimentet som grundutrustning. För de produkter som finns 

i det gemensamma sortimentet erbjuder Hjälpmedelscentralen ett tjänsteutbud som omfattar bland 

annat omvärldsbevakning, utbildning, logistik, kundtjänst och teknisk service. Flertalet tjänster 

ingår i produkthyran. Genomgående visar utredningen att såväl invånare som verksamheter 

upplever att samarbetet fungerar bra och är ändamålsenligt även för digitala hjälpmedel. 

 

4.1 Det finns flera olika kategorier av digitala hjälpmedel 

Digitala hjälpmedel kan möta olika behov hos invånaren. Dessa kategorier innefattar digitala hjälpmedel 

för att kommunicera digitalt, mäta hälsoparametrar, öka trygghet och självständighet, kompensera för fysisk 

funktionsnedsättning, kompensera för kognitiv funktionsnedsättning, hantera läkemedel samt att öka 

aktivitetsnivå. I Figur 8 nedan ges exempel på produkter inom respektive kategori som i nuläget finns på 

marknaden. För att dessa ska vara möjliga att använda finns också behov av produkter för att skapa tekniska 

förutsättningar att använda digitala hjälpmedel. 

 

4.1.1 Digitala hjälpmedel består ofta av en kombination av produkt och tjänst  

Digitala hjälpmedel utgörs ofta av en fysisk produkt (hårdvara) i kombination med en eller flera tillhörande 

programvaror och/eller tjänster som leverantören tillhandahåller.  
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Figur 8: Exempel på produkter utifrån behovsområden

 

 

Figur 9: Digitala hjälpmedel består ofta av både en fysisk produkt och digitala tjänster 

 

 

4.2 Nationell nivå – Introduktion till digitala hjälpmedel i Sverige  

4.2.1 Involverade aktörer och myndigheter 

Arbetet med digitala hjälpmedel involverar flera aktörer 

Det nationella arbetet med digitala hjälpmedel involverar aktörer med olika funktion och inriktning. Med 

kunskapsstöd, riktlinjer och styrning avseende digitala hjälpmedel arbetar bland annat Socialstyrelsen, och 

e-Hälsomyndigheten (se Figur 10). Sveriges Kommuner och Regioner bistår exempelvis med juridiskt stöd, 

statistik, stöd i upphandling och etablering av nätverk för utbyte av kunskap och erfarenheter. 

För kunskapsstöd, riktlinjer och styrning av medicintekniska produkter finns det nationella medicintekniska 

produktrådet (MTP-rådet). Det är en expertgrupp med representanter från Sveriges regioner med mandat 
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att ge rekommendationer om användning av vissa nya medicintekniska produkter. Det nationella 

medicintekniska produktrådets mål är att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning 

av ett urval av nya medicintekniska produkter, för alla patienter i hela landet, så att de gemensamma 

resurserna används på bästa sätt. (Janusinfo, 2021) 

För att digitala hjälpmedel ska användas på ett säkert sätt har Läkemedelsverket och Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) tillsynsuppdrag inom området. Deras tillsynsuppdrag innebär undersökning och kontroll 

av såväl teknik som arbetssätt, bedömning av risker, uppföljning av tillbud, processer och rutiner. 

Läkemedelsverkets tillsyn är begränsad till de produkter som klassas som medicintekniska där tillverkare 

är skyldiga att rapportera till Läkemedelsverket om olyckor och tillbud. För digitala hjälpmedel som inte är 

medicintekniska produkter finns det ingen systematisk tillsyn. Däremot bedriver Inspektionen för Vård och 

Omsorg tillsyn av socialtjänstens områden vilket kan innefatta arbetssätt där välfärdsteknik används. 

Tabell 5: Översiktlig bild av vilken lagstiftning och vilka bestämmelser som gäller beroende på hur 

tekniken tillhandahålls6 

Källa: Välfärdsteknik inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen (2019) 

Förutsättningarna för att tillhandahålla digitala hjälpmedel påverkas också av andra aktörer och intressenter. 

Statliga myndigheter som Vinnova, Myndigheten för digital förvaltning och Post- och telestyrelsen har 

uppdrag på området. Även brukar- och invånarorganisationer samt intresseorganisationer som exempelvis 

Swedish Medtech berör området. Deras olika verksamheter påverkar förutsättningarna genom exempelvis 

utbyggnad av digital infrastruktur, finansiering till utveckling av digitala hjälpmedel eller påverkansarbete. 

 

 

 

6 SoL – Socialtjänstlagen, HSL – Hälso- och sjukvårdslagen, LSS – Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, HSLF-FS - Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

läkemedel, folkhälsa med mera, SOSFS - Socialstyrelsens föreskrifter om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården 

med mera, IVO – Inspektionen för Vård och Omsorg, LVM – Läkemedelsverket 

Vad är det Huvudman Enligt vilken lag Individuell 

bedömning

Kostnad för 

enskild

Uppföljning Tillsyn 

(extern)

Hjälpmedel inom 

regionen/kommunens 

hälso- och sjukvård

Region eller 

kommunen

8 kap. 7  HSL, 12 

kap. 5  HSL 

HSLF-FS 2021: 52 

Ja Varierar 5 kap. 4  HSL, 

HSLF-FS 2021: 52 , 

SOSFS 2011:9

IVO och 

LMV

Insats enligt SoL Kommunen 4 kap. 1  SoL Ja I vissa fall 3 kap. 3  SoL, 

SOSFS 2011:9

IVO

Finns tillgängligt i en vård 

och omsorgsmiljö

Region eller 

kommunen

HSL, SoL, LSS Nej Nej 3 kap. 3  SoL, 5 

kap. 4  HSL, 6  

LSS, SOSFS 2011:9

IVO

Servicetjänster för äldre Kommunen Befogenhetslagen Nej Ja Nej Nej

Hemtjänst via förenklat 

beslutsfattande

Kommunen 4 kap. 2a  SoL Nej Ja 4 kap. 2a  SoL IVO

Som bostadsanpassning Kommunen Lagen om 

bostadsanpassnin

gsbidrag

Ja Nej Nej Boverket
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Figur 10: Översikt av aktörer med anknytning till digitala hjälpmedel

Källa: Aktörer som arbetar med välfärdsteknik (länk), Inspektionen för Vård- och omsorg (länk) 

Sveriges Kommuner och Regioner leder ett nationellt kompetenscenter för välfärdsteknik 

Sveriges Kommuner och Regioner och regeringen har en överenskommelse som syftar till att ge 

kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. 

Överenskommelsen täcker perioden 2020 – 2022 och omfattar totalt 200 miljoner kronor 

(Överenskommelse, äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 2021). 

Utifrån denna överenskommelse har Sveriges Kommuner och Regioner inrättat ett kompetenscenter för 

välfärdsteknik för att stödja kommunerna i arbetet med att implementera digital teknik i kommunalt 

finansierad äldreomsorg. Kompetenscentrum syftar till att stötta kommunerna genom att samla, skapa och 

sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom 

digitalisering. Inom Kompetenscentrum verkar 10 särskilt utvalda modellkommuner7 utifrån deras 

framgångar inom området. De tio modellkommunerna utgör en del av det nationella kompetenscentrat och 

ska stötta andra kommuner och de regionala stödstrukturerna för digitalisering av olika tjänster. Utöver det 

ska modellkommunerna genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen 

för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del. (Modellkommuner för 

äldreomsorgens digitalisering, 2021) 

Kompetenscentrum består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, 

teknik och upphandling på Sveriges Kommuner och Regioner samt projektledare/representanter för 

modellkommunerna. (Kompetenscenter välfärdsteknik, 2021) 

 

4.2.2 Stadigt ökande användning av digitala hjälpmedel i Sverige 

Användningen av digitala hjälpmedel ökar stadigt och kan illustreras av Socialstyrens enkätdata som har 

följt tre digitala hjälpmedel kontinuerligt sedan 2016. Deras årliga enkät visar ett ökat antal kommuner som 

erbjuder digitala hjälpmedel till personer inom äldreomsorg och med funktionsnedsättning 2021 jämfört 

med 2016. Den största ökningen i användning har skett inom nattillsyn med digital teknik och GPS-larm, 

med ökningar på 58 respektive 21 procentenheter. Passiva larm fanns i 95 procent av kommunerna redan 

 

 

 

7 Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla och Övertorneå kommun. 

Kunskapsstöd, riktlinjer och styrning
Tillsyn och ansvar för anmälda organ för 

medicintekniska produkter

Exempel på övriga intressenter som 

påverkar förutsättningarna inom området

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Medicintekniska produktrådet
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2016 och har legat kvar på denna nivå sedan dess. Nedgången för passiva larm under 2021 är troligen en 

följd av att betydligt fler kommuner besvarade enkäten under 2021 till följd av coronapandemin. 

Figur 11: Andel kommuner i Sverige som erbjuder olika digitala hjälpmedel (2016–2021)

Not: Datainsamlingen görs via enkät och svarsalternativen är ”ja” eller ”nej”. Enkäten berör välfärdsteknik som tillhandahålls 

via biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen, förskrivning enligt Hälso- och sjukvårdslagen, eller på annat sätt som inte är den 

öppna marknaden. Antal svarande kommuner per år: 2016 n=236, 2017 n=238, 2018 n=232, 2019 n=197, 2020 n=248 och 

2021 n=285. Källa: Datauttag från Socialstyrelsen (2021-05-10) 

Det finns stora skillnader mellan olika kommuner i tillgång till digitala hjälpmedel. Skillnaderna framträder 

utifrån flera olika dimensioner som kommunstorlek, boendeform, äldre/funktionsområde och bredd- 

respektive pilotinförande. Exempelvis menar Socialstyrelsen att särskilt de mindre kommunerna är i större 

behov av stöd och konstaterar att nationella aktörer behöver säkerställa att de mindre kommunerna har 

förutsättningar att ta del av det stöd som ges. 

 

4.3 Nyttor, risker och hinder med digitala hjälpmedel 

Digitala hjälpmedel har olika nyttor för olika grupper. För invånarna kan digitala hjälpmedel stärka 

självständigheten, tryggheten, delaktigheten, säkerheten, kommunikationen och det psykosociala 

välbefinnandet, samt leda till allmänna positiva hälsoeffekter. Digitala hjälpmedel kan också ge anhöriga 

och närstående trygghet och avlastning i det informella omsorgsarbetet.  

Figur 12: Nyttor med digitala hjälpmedel

Källa: Vårdanalys: Innovation efter funktion (2020), SOU2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst 
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För medarbetare och verksamhet kan nyttan av digitala hjälpmedel till exempel vara en smartare 

resursfördelning som frigör tid som kan användas till värdeskapande möten med invånaren, som i sin tur 

höjer medarbetarnas motivation och minskar stress. Tekniken möjliggör också enklare kommunikation och 

dokumentation. För region och kommun möjliggör digitala hjälpmedel ofta förändrade arbetssätt i 

omsorgsorganisationen vilket kan skapa förutsättningar för resurseffektivisering och minska utmaningarna 

inom personalförsörjning. 

Det finns också risker och utmaningar med digitala hjälpmedel för olika grupper. För invånare och anhöriga 

kan exempelvis etiska ställningstaganden kring den personliga integriteten när det gäller produkter som 

tillsynskameror och GPS-larm till invånare med kognitiv svikt eller demens utgöra en utmaning. Det finns 

även förhöjd risk för ökad social isolering när medarbetare gör färre hembesök. Invånare kan även uppleva 

hjälpmedlet som tvingande eller ha svårt att hantera det på grund av teknisk ovana. 

Risker och utmaningar för medarbetare kan vara bristande kunskap om hjälpmedlets funktion och 

tillhörande arbetssätt. Medarbetarna kan också uppleva arbetet som mer stressigt och att de ständigt är 

övervakade. För vissa regioner och kommuner utgör digital infrastruktur en stor teknisk utmaning. 

Samtidigt har alla regioner och kommuner utmaningar med datasäkerhet och juridiska hinder. Vid 

införandet av digitala hjälpmedel kan även nya avtal, samverkansformer och organisationer utgöra 

komplexa utmaningar. 

Figur 13: Risker och utmaningar med digitala hjälpmedel

Källa: Vårdanalys: Innovation efter funktion (2020), SOU2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst 

Utöver det risker och utmaningar som finns kopplat till olika grupper finns det generella hinder. Hinder 

som har identifierats av utredningen är: 

• Höga kostnader vid upphandling och implementering av den digitala tekniken. Även om tekniken i sig 

ofta antas vara kostnadsbesparande. 

• Bristande digital infrastruktur, både i fråga om den tekniska infrastrukturen och när det gäller digitalt 

informationsutbyte 

• Bristande samverkan mellan huvudmän men också mellan stat, region och kommun 

• Osäkerhet kring de juridiska förutsättningarna att tillhandahålla välfärdsteknik till dem med nedsatt 

beslutsförmåga 

• Bristande kompetens i fråga om digitalisering och välfärdsteknik förekommer generellt i alla 

yrkesgrupper inom äldreomsorgen och socialtjänsten 

• Bristande teknisk interoperabilitet. Detta medför ofta flera parallella system och dubbelarbete för 

medarbetarna. Tekniken kan inte nyttjas fullt ut. 
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”Vi [larmgruppen] får många frågor om det skulle vara möjligt att flytta med sig 

digitala hjälpmedel för trygghetstjänster mellan hemmet i kommunen och 

sommarlandstället i grannkommunen. Tekniskt sett är det ju möjligt att flytta 

tekniken men tjänsterna följer inte med.” 

 

Larmgrupps/digital nattillsynsansvarig för kommun i Västra Götaland 
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4.4 Hur fungerar arbetet med digitala hjälpmedel i Västra Götaland idag? 

I nuläget sker arbetet med digitala hjälpmedel till del inom ramen för den gemensamma 

hjälpmedelsförsörjningen (via Hjälpmedelscentralen) och till del av varje huvudman var för sig. 

4.4.1 Arbetet med digitala hjälpmedel i Västra Götaland involverar flera aktörer 

Arbetet med digitala hjälpmedel i Västra Götaland involverar flera olika aktörer. Vilka aktörer som berörs 

påverkas av om det är digitala hjälpmedel som omfattas av gemensamt sortiment och handbok eller inte. 

För digitala hjälpmedel inom det nuvarande sortimentet utgörs styrning och ledning av Politiska 

samrådsorganet, Politiska beredningsgruppen för medicintekniska produkter och Ledningsrådet 

medicintekniska produkter. För inköp och upphandling ansvarar Koncerninköp i Västra Götalandsregionen, 

Styrgrupp för hjälpmedel, Inköpsrådet samt Hjälpmedelscentralen. Av dem bär Koncerninköp 

huvudansvaret för upphandling. Hjälpmedelscentralen är ansvariga för försörjningen av hjälpmedel och 

tillhörande tjänster. Förskrivningsprocessen för hjälpmedel, inklusive digitala hjälpmedel involverar 

Habilitering och hälsa, sjukhus, offentlig och privat primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. 

För digitala hjälpmedel utanför nuvarande sortiment är det upp till varje enskild huvudman att bedriva 

styrning och ledning. För produkter utanför sortiment är det varje enskild huvudman, eller i samarbete med 

andra huvudmän, som bedriver inköp och upphandling. För logistik, service och underhåll finns det olika 

lösningar beroende på huvudmannens egen förmåga att tillhandahålla tjänsterna. Alternativet är 

leverantören tillhandahåller dem. Biståndsbedömande organisationer inom socialtjänst har ansvar för 

behovsprövning kopplat till vad en enskild invånare beviljas stöd för. Hur insatsen sedan utförs (med 

digitala hjälpmedel eller inte) avgörs i de allra flesta fall av den verkställande verksamheten i kommunen. 

Figur 14: Aktörer som arbetar med hjälpmedel i Västra Götaland8 

Källa: Intervjuer med Hjälpmedelscentralens medarbetare, Västra Götalandsregionen, VästKom, kommuner i Västra Götaland 

samt nationella experter och representanter från andra regioner (cirka 80) 

 

 

 

8 SRO – Politiska samrådsorganet 
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4.4.2 Digitala hjälpmedel som inte stöds i nuvarande handbok och sortiment  

Både regionen och kommunerna har digitala hjälpmedel utanför det gemensamma sortimentet. För 

regionens del kan det exempelvis handla om enskilda vårdgivares egen behandlingsutrustning. Bland de 

kommuner som tillhandahåller digitala hjälpmedel utanför det gemensamma sortimentet varierar utbudet. 

Kommunerna är också organiserade på flera olika sätt även om det finns gemensamma drag som att ha ett 

lager eller förråd och en viss kompetens för installation eller service. I vilken utsträckning detta görs varierar 

dock kraftigt. Vissa kommuner tillhandahåller en hel teknikgrupp med en egen organisation och uppdrag 

medan andra utgår från ordinarie medarbetare i hemtjänsten. 

 

Exempel från en mindre kommun i Västra Götaland 

Vilka digitala hjälpmedel har kommunen? 

Nattillsyn med digital teknik, GPS-larm, passivt larm/sensor (till exempel dörrlarm, fallarm, rörelselarm 

med mera), hjälpmedel för digital kommunikation och hjälpmedel för aktiveringsstöd. 

Hur har kommunen organiserat arbetet med dessa idag? 

Upphandling utgår från kommunens ordinarie process och en projektledare tillsätts för att bedriva 

omvärldsbevakning och utföra behovsbedömning. Kommunen använder flera leverantörer för både 

produkter och tjänster. Vissa produkter köps in medan andra hyrs av leverantörer. Hemtjänsten har ett 

centralförråd för all digital teknik i verksamheten. 

Kommunen har två administratörer på socialförvaltningen som ansvarar för beställning, installation, 

service och rekonditionering av tekniken. Avancerad service utförs av leverantören antingen inom 

garantin eller via avtal. Utbildningsinsatserna varierar beroende på vilken teknik som åsyftas. Enklare 

teknik har mindre dokumentation medan mer avancerad teknik har både superanvändare, 

instruktionsfilmer och digitala utbildningar. 

Hur går det till när invånaren får ett digitalt hjälpmedel? 

När en invånare ansöker om tillsyn görs en behovsbedömning enligt kommunens ordinarie processer. 

Om det föreligger behov av tillsyn formuleras behovet av biståndshandläggaren som sedan meddelar 

verksamheten. Alla biståndshandläggare får göra bedömningen. Utifrån biståndshandläggarens 

behovsbeskrivning och dialog med invånaren beslutar utförande medarbetare om tillsyn eller digital 

tillsyn är lämplig. Om digital tillsyn föredras beställer utförande medarbetare en installation av de två 

administratörerna på socialförvaltningen. Administratörerna hämtar hjälpmedlet från teknikförrådet och 

kontaktar sedan invånaren och bestämmer tid för installation. I samband med besöket genomförs en 

genomgång av tekniken tillsammans med invånaren. Processen är densamma för alla digitala hjälpmedel. 
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Exempel från en av de kommuner i Västra Götaland som Sveriges Kommuner och Regioner utsett till 

modellkommun 

Vilka digitala hjälpmedel har kommunen? 

Nattillsyn med digital teknik, trygghetslarm, Passivt larm/sensor (t. ex dörrlarm, fallarm, rörelselarm 

med mera), hjälpmedel för digital kommunikation och hygienhjälpmedel. 

Hur har kommunen organiserat arbetet med dessa idag? 

Upphandling utgår från kommunens ordinarie process. Kraven i upphandlingen baseras både på behov 

som finns i dagsläget och i framtiden. Kommunen använder idag en leverantör som förser kommunen 

med både produkter, tillhörande tjänster och plattform. Kommunen hyr produkterna från leverantören 

och de uppdateras löpande. I upphandlingen ingår ett innovationsforum där leverantören och kommunen 

hjälper varandra att ta fram ny teknik som behövs i verksamheten. 

Kommunens egen teknikgrupp ansvarar därefter för lagerhållning, kontakt med leverantören och 

installation och löpande underhåll. Teknikgruppen har också ansvar för att göra rekonditionering och vid 

behov utbilda eller förevisa tekniken för medarbetare. Utbildningsinsatser riktar sig primärt till utförande 

medarbetare. Utbildningarna består dels av information om att tekniken finns, dels hur tekniken hanteras. 

Utförande medarbetare har också tillgång till information och svar på de vanligaste frågorna om tekniken 

på intranätet. När en medarbetare behöver support på plats finns det ett supportnummer. 

Hur går det till när invånaren får ett digitalt hjälpmedel? 

När en invånare ansöker om tillsyn görs en behovsbedömning enligt kommunens ordinarie processer. 

Om det föreligger behov av tillsyn formuleras behovet av biståndshandläggaren som sedan meddelar 

verksamheten. Alla biståndshandläggare får göra bedömningen. Utifrån biståndshandläggarens 

behovsbeskrivning och dialog mellan invånaren beslutar utförande medarbetare om tillsyn eller digital 

tillsyn är lämplig. Om digital tillsyn föredras beställer utförande medarbetare en installation av 

Teknikgruppen. Teknikgruppen hämtar hjälpmedlet från lagret och kontaktar sedan invånaren och 

bestämmer tid för installation. I samband med besöket genomförs test och en genomgång av tekniken 

tillsammans med invånaren. Processen är densamma för alla digitala hjälpmedel. 

 

4.4.3 Gemensam försörjning av hjälpmedel med helhetsansvar för sortiment och tjänster 

Den befintliga hjälpmedelsverksamheten har ett helhetsansvar för hjälpmedel som används inom Hälso- 

och sjukvårdslagen, inklusive vissa digitala hjälpmedel. Uppdraget omfattar på en övergripande nivå ett 

gemensamt sortiment av produkter med tillhörande styrning, ett gemensamt regelverk för användning och 

omvärldsbevakning. För varje produkt som ingår i sortimentet genomförs upphandling och för upphandlade 

produkter finns en rad olika tjänster för regionens och kommunernas medarbetare vilka utförs av 

Hjälpmedelscentralen. 
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Figur 15: Översikt av ansvarsområden för sortiment och tjänster

  

 

4.4.4 Det finns tre avtal som reglerar försörjningen av hjälpmedel i Västra Götaland 

Försörjningen av hjälpmedel regleras via avtal. Vissa avtal kompletteras med avtalsguider som syftar till 

att konkretisera innehållet. Det finns i nuläget tre avtal som reglerar försörjningen av hjälpmedel från 

Hjälpmedelscentralen: 

1. Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel innefattar personliga hjälpmedel inklusive 

service till patienter inom; rörelsehinder, kommunikation och information, samt medicinsk behandling 

(antidecubitus). Förskrivare, produktområden, kriterier och mål för förskrivningen samt kostnadsansvar 

definieras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Avtalet reglerar även samarbete och 

styrning, finansiering, ansvarsområden, IT-stöd och tjänster genom tillhörande specifikationer. Avtalet 

kan omfatta både medicintekniska produkter och förskrivningsbara konsumentprodukter. 

2. Överenskommelse personligt förskrivna medicintekniska produkter inom Västra 

Götalandsregionen omfattar medicintekniska produkter samt enstaka konsumentprodukter som 

Ledningsrådet för medicintekniska produkter rekommenderat som förskrivningsbara. Avseende 

hjälpmedel för medicinsk behandling är det medicintekniska produkter som innefattas. Avtalet reglerar 

även produktområden, tjänster och finansiering med tillhörande specifikationer.  

3. Avtal gällande hjälpmedel som utgör grundutrustning i kommunala vårdgivares egna 

verksamheter avser hjälpmedel inklusive service i Hjälpmedelscentralens ordinarie sortiment som inte 

kräver omfattande individuell anpassning. Kommuner beslutar själv vad som ingår i grundutrustningen. 

Grundutrustningsavtalet reglerar kommunikation mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen 

kring grundutrustning. För prissättning och övriga villkor kring service och underhåll gäller kraven i 

samarbetsavtalet. 
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Till Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel och Överenskommelse personligt förskrivna 

medicintekniska produkter inom Västra Götalandsregionen finns det två olika avtalsguider. Guiden till 

Samarbetsavtalet syftar till att konkretisera innehållet i avtalet och stödja de som utför arbete inom 

förskrivningsprocessens huvudprocess och dess stödfunktioner. Guiden innehåller moment och 

kompletterande beskrivningar av tjänsterna. Förutom tjänsterna ingår information om leveranstider, 

prissättning, rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel, tillgänglighet samt vårdgivarnas 

åtagande. (Tjänsterna i Samarbetsavtalet, 2017) 

Även för Överenskommelsen är syftet att konkretisera innehållet för de som arbetar med de praktiska 

frågorna. Guiden består främst av delar inom specifikationen Tjänster med kompletterande beskrivningar 

och länkar. Dessutom kan information om rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel samt 

prissättning, nås via guiden. (Guide till Överenskommelse personligt förskrivna medicintekniska produkter 

inom Västra Götalandsregionen, 2017) 

För Avtal gällande hjälpmedel som utgör grundutrustning i kommunala vårdgivares egna verksamheter 

finns det ingen sammanställd guide. På Hjälpmedelscentralens hemsida finns en sammanställning av 

blanketter, guider samt stöd för beställning för allt som rör grundutrustning. Den sammanställningen 

innefattar allt från ansökan om nytt kundnummer till installation med teknikers medverkan. 

 

4.4.5 Det gemensamma sortimentet omfattar i nuläget vissa digitala hjälpmedel 

Hjälpmedelscentralens nuvarande sortimentet omfattar både digitala och traditionella hjälpmedel. Det 

förekommer digitala hjälpmedel vanligen inom områden som kommunikation, kognition och mätning av 

hälsoparametrar. Exempel på digitala hjälpmedel som tillhandahålls inom dessa är programvara för 

kommunikationsstöd, dynamisk programvara för bild och text, elektronisk kalender med avancerad 

programvara för kognition och mätinstrument för blodanalysmateriel (pulsoximeter). Även vissa 

traditionella hjälpmedel inom exempelvis förflyttning eller personlig medicinsk behandling har utrustats 

med digitala komponenter. Inom dessa områden erbjuds det bland annat digitala komponenter till eldrivna 

rullstolar och digitala inhalatorer som ger återkoppling under inhalationen. 

 

4.4.6 Regionen och kommunerna styr och leder hjälpmedelsverksamheten gemensamt 

Hjälpmedelsverksamhetens styrning och ledning är relativt komplex. I samverkansstrukturen finns både en 

politisk nivå och en tjänstemannanivå. I Figur 16 nedan ges en översiktlig bild av strukturen och 

ansvarsområden för olika nivåer. 
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Figur 16: Översikt av styrning och ledning av hjälpmedel9

 
Källa: Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter (länk) 

Politisk samverkan 

Övergripande politisk samverkan kring exempelvis hjälpmedel och läkemedelsnära produkter sker genom 

det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen. Det politiska samrådsorganet 

fastställer uppdragshandling till den politiska beredningsgruppen för medicintekniska produkter. De har i 

sin tur i uppdrag att främja samverkan mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna inom det 

medicintekniska området, bevaka strategiska samverkansfrågor för gemensamma IT-system samt att ta 

ställning till principiella ekonomifrågor. Den politiska beredningsgruppen har också i uppdrag att ge 

rekommendation till utökade samarbetsformer mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner 

inom det medicintekniska området, säkerställa att samarbetet följs upp och ge rekommendationer om 

principiella förändringar gällande regelverk för förskrivning avseende medicintekniska produkter. 

 

Tjänstemannaledning 

På tjänstemannanivån är Ledningsråd Medicintekniska produkter den högsta instansen. Deras uppdrag 

utgår från huvudmännens hälso- och sjukvårdsansvar och är att: 

”På uppdrag av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen säkerställa en 

organisation och ett arbetssätt som erbjuder expertkompetens, regelverk, sortiment samt 

försörjning av medicintekniska produkter i vardagsmiljö för invånarna i Västra Götaland.” 
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”Vara en rådgivande expertfunktion i medicintekniska frågor. Ledningsrådets arbete ska bidra 

till att det är enkelt och tryggt att vara patient/brukare, enkelt att stödja patienten/brukaren, 

på ett patientsäkert sätt samt säkerställa en jämlik och hälsoekonomisk användning av 

medicintekniska produkter i vardagsmiljö för invånarna i Västra Götaland.” 

 

Ledningsråd Medicintekniska produkter ansvarar för att:  

• Bevaka, värdera och bidra till nationella och regionala kunskapsunderlag 

• Vara uppdaterad på trender och nyheter inom det medicintekniska området 

• Hantera principiella och strategiska frågor gällande regelverk, sortiment och försörjning 

• Säkerställa kravställning och behovsanalys inför upphandling samt följa upp upphandlingar 

• Ta fram underlag gällande reglering i regelverk och försörjning för nya produkter och produktområden 

• Säkerställa att in- och utfasning av nya medicintekniska produkter sker på ett koordinerat sätt 

• Verka för fungerande IT-stöd 

• Säkerställa att berörda nås av relevant och tydlig information och att kommunikation sker på ett 

strukturerat sätt 

• Tolka, utveckla och följa upp aktuella avtal och överenskommelser mellan parterna, samt verka för en 

god följsamhet samt hantera och prioritera utvecklingsfrågor 

• Ge och följa upp uppdrag samt ge strategisk vägledning till ledningsrådets beredningsorganisation 

• Utse ordförande i permanenta och tillfälliga beredningsgrupper 

 

Ledningsråd Medicintekniska produkter ska bestå av deltagare som representerar både Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna. Ansvaret för ordförandeskap samt vice ordförande alternerar 

vartannat år mellan regionen och kommunerna. De fem ledamöterna från kommunerna i Västra Götaland 

bemannas av Kommunalförbunden samt Göteborgs stad och de fem ledamöterna från Västra 

Götalandsregionen är representanter från sjukhus, Habilitering & Hälsa, offentlig och privat primärvård. 

Representant från försörjare/distributör deltar vid överenskomna punkter vid varje möte.  

Till Ledningsråd Medicintekniska produkter hör fyra beredningsgrupper som arbetar på uppdrag av 

Ledningsrådet. Beredningsgrupperna ska bereda frågor och ta fram förslag, rekommendationer och 

beslutsunderlag till ledningsrådet. Alla beredningsgrupper ska bestå av fem representanter från 

kommunerna i Västra Götaland, fem representanter från Västra Götalandsregionens förvaltningar och en 

representant från regionservice. Ordförande och sekreterare bemannas av samverkansfunktionen. 

1. Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelses uppdrag utgörs av beredning, uppföljning och revidering 

av Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel och Överenskommelse personligt 

förskrivna medicintekniska produkter inom Västra Götalandsregionen (avseende hjälpmedel vid 

medicinsk behandling) samt beredning av strategiskt ekonomiska frågor, prioriteringar och 

utvecklingsuppdrag 

 

2. Beredningsgrupp Handbok & Sortiments uppdrag är beredning, uppföljning och revidering av Handbok 

för förskrivning av personliga hjälpmedel. Beredningsgruppen ansvarar också för beredning och 

uppföljning gällande sortimentsfrågor samt revidering av processer inom det sortimentsarbete som sker 

i samverkan med Hjälpmedelscentralen. 
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3. Beredningsgrupp IT-stöd hanterar frågor kring utveckling och anpassning gällande användningen av 

IT-stöd för hjälpmedel 

 

4. Beredningsgrupp Läkemedelsnära produkter (LMN) har i uppdrag att verka för evidensbaserad 

förskrivning och likvärdig vård på alla vårdnivåer, stödja processer och förändringar som påverkar vård 

och/eller patient. De ansvarar också för att bereda handboksfrågor och revidera handboken samt 

kontinuerligt utveckla frågor kopplade till samarbetsavtal och överenskommelse inom Läkemedelsnära 

produkter. Beredningsgruppen har även ansvar för att bereda och/eller lämna återkoppling på inkomna 

sortimentsfrågor, inhämta synpunkter och informera utifrån representationsansvaret och beakta 

ekonomiska konsekvenser i beredningsarbetet. 

Hjälpmedelsforum 

Hjälpmedelsforum utgör ett forum för dialog och informationsutbyte avseende förskrivning och försörjning 

av hjälpmedel för det dagliga livet och hjälpmedel vid medicinsk behandling. Genom information och 

kommunikation ges förutsättningar för en likvärdig grundsyn på förskrivning och försörjning för invånare 

i Västra Götaland. Hjälpmedelsforums representanter ska; verka för gemensamma och samordnade 

arbetssätt inom hjälpmedelsområdet; ansvara för kommunikation och dialog avseende tillämpning av 

rekommendationer från beredningsgrupper och Ledningsråd Medicintekniska produkter; föra in relevanta 

frågor som aktualiseras i respektive organisation och sprida information; förankra de frågor som hanteras. 

Samverkansfunktionen 

Samverkansfunktionen utgör ett stöd till Ledningsråd Medicintekniska produkter. Deras uppdrag innefattar 

att handlägga ärenden som informeras eller beslutas om av Ledningsråd Medicintekniska produkter, 

samordna agenda och vara sekreterare vid Ledningsrådets möten, rapportera till Ledningsråd 

Medicintekniska produkter från beredningsgrupperna samt bevaka och föreslå strategiska/taktiska frågor 

avseende förskrivning och försörjning. Samverkansfunktionen ansvarar också för att samordna och planera 

beredningsgruppernas arbete, planera och genomföra aktiviteter inom Hjälpmedelsforum, säkerställa att 

information tas fram och distribueras samt vid behov upprätta kommunikationsplan. Deras uppdrag 

inkluderar även att genomföra analyser och ta fram och förankra uppföljningsrapporter, att stödja samarbete 

med vårdgivare och grupperingar inom Regional kunskapsstyrning och samarbete mellan vårdgivare och 

försörjare/distributör i olika frågor. 

 

4.4.7 Gemensamt regelverk för användning (handbok) 

Totalt finns det fem handböcker som utgör ett gemensamt regelverk för användning av hjälpmedel i Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland. En handbok avser förskrivning av personliga 

hjälpmedel och fyra handböcker avser förskrivning av läkemedelsnära produkter. (Handböcker gällande 

regelverk vid förskrivning av läkemedelsnära produkter, 2021) Handböckerna inom läkemedelsnära 

produkter är Handboken för diabetes, Handboken för inkontinens och blås- och tarmdysfunktion, 

Handboken för nutrition och Handboken för stomi (i dokumentet finns även information om regleringen av 

spolvätskor och trakeostomi). 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel är ett regelverk för hjälpmedelsförskrivning i Västra 

Götaland inom områdena dövblindhet, hörsel, kognition och kommunikation, medicinsk behandling, 
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ortoser, proteser och skor, rörelse och syn. I handboken finns riktlinjer och produktanvisningar. I riktlinjer 

beskrivs utgångspunkterna för hjälpmedelsförskrivning, vilka utgår från lagstiftning och politiska beslut i 

Västra Götaland. I avsnittet om produktanvisningar anges vilka hjälpmedel som är förskrivningsbara. 

Handboken ska vägleda och stödja förskrivare av personliga hjälpmedel, beslutsfattare och andra 

medarbetare som arbetar med hjälpmedel genom att: 

• skapa en gemensam grund för förskrivning av personliga hjälpmedel som omfattar hela vårdkedjan, 

oavsett vilken vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvaret 

• säkerställa en jämlik och säker tillgång till hjälpmedel för invånarna i Västra Götaland 

• tydliggöra ansvar enligt lagstiftning och avtal. 

 

Uppdatering av handböckerna görs utifrån förändringar i lagstiftning, andra styrande dokument, politiska 

beslut och utveckling inom hjälpmedelsområdet. Samverkansfunktionen bevakar och publicerar efter 

avstämning inom samarbetsorganisationen. Förändringar i riktlinjer och produktanvisningar i Handbok för 

förskrivning av personliga hjälpmedel kräver likalydande beslut i Västra Götalandsregionen och från 

VästKom (som representant för de 49 kommunerna). Vårdgivare i Västra Götaland kan ansöka om 

förändringar i handboken, utifrån att vårdgivaren identifierat ett vårdbehov. Processerna ska vara ett stöd 

för vårdgivare, hjälpmedelsförsörjare och leverantörer av hjälpmedel. 

 

4.4.8 Gemensamma bedömningsgrunder och process för att förändra sortimentet 

När det behövs ändringar i det gemensamma produktsortimentet finns en etablerad arbetsprocess och ett 

beslutsstöd för bedömning kring införande av en ny produkt eller produktkategori. Arbetet hålls ihop av 

Samverkansfunktionen. Processen för införande av ny produkt följer tio steg. Hur lång tid det tar att gå 

igenom alla tio steg påverkas av både produkten och förarbetet inför ansökan. Om produkten är komplex, 

kostnadsansvaret är otydligt eller behoven från vårdgivarna inte är fullt utredda kan processen bli längre. 

Processens tio steg kan ses i Figur 17 nedan. 

Figur 17: Nuvarande process för införande av ny produkt 10

 

1. Ärende inkommer till Samverkansfunktionen. Ansökan består i huvudsak av förslag till 

produktanvisning, leverantörens produktbeskrivning och evidens. 

2. Ansökan mottages och Samverkansfunktionen granskar om ansökan är komplett och om nationell 

nominering pågår och bör inväntas.  

3. Samverkansfunktionen tar beslut om ansökan ska gå vidare eller ej.  
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4. Flera olika aktörer analyserar och bereder förslaget. Samverkansfunktionen genomför en översyn 

av om det finns någon regional medicinsk riktlinje (RMR) eller regional rutin för produktområdet. 

Om det saknas behöver det undersökas om det finns samsyn kring användning. De påbörjar också 

dialog om lämplig reglering och försörjning. Beredningsgruppen, och vid behov berörda Regionala 

Programområden (RPO), gör beredning med hjälp av beslutsstöd. Samverkansfunktionen gör 

därefter en avstämning med tilltänkt försörjare kring logistik, lagerutrymme, produktens karaktär, 

spårbarhet med mera. De bedömer också behov av att nominera produkten till ordnat införande, 

genomför konsekvensanalys och tar fram beslutsförslag enligt mall. 

5. Samverkansfunktionen skickar förslag till beslut till Ledningsrådet Medicintekniska produkter. 

6. Ledningsrådet Medicintekniska produkter ger en rekommendation för beslut till Västra 

Götalandsregionen (om de har kostnadsansvar) eller till Västra Götalandsregionen och 

kommunerna om de har ett delat kostnadsansvar. 

7. Beslut fattas av Hälso- och sjukvårdsdirektören för Västra Götalandsregionen respektive VästKoms 

styrelse. 

8. Samverkansfunktionen genomför uppdatering av regelverk enligt process fastslagen i handboken. 

9. Koncerninköp förbereder och genomför upphandling med stöd av Hjälpmedelscentralen, enligt 

befintlig process och struktur.  

10. Information om att det finns en ny förskrivningsbar produkt sprids till förskrivare och deras chefer. 

Till grund för beslut om införande av en ny produkt finns ett beslutsstöd. I bedömningen tas hänsyn till 

nationella och regionala regelverk, hälso- och sjukvårdskompetens, evidens, patientens perspektiv, 

ekonomi och omvärldsbevakning (se Figur 18). 

Figur 18: Beslutsstöd för införande av ny produkt11 

 

 

 

 

11 MTP - Medicintekniska produkter 
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4.4.9 Upphandling av hjälpmedel genomförs av Koncerninköp i Västra Götalandsregionen med 

stöd av Hjälpmedelscentralen 

Upphandlingar av hjälpmedel åt regionen och kommunerna genomförs av Västra Götalandsregionen genom 

Koncerninköp med stöd av Hjälpmedelscentralen. Nedan beskrivs mål, organisation, arbetssätt och 

processer för genomförande av det arbetet.  

Målsättning i inköpsprocessen 

Upphandlingar av hjälpmedel följer de övergripande målsättningar som finns för Västra 

Götalandsregionens upphandlingar. Det innebär mål om att möta behovet med rätt produkter och tjänster 

till ett pris som minskar totalkostnaderna, att optimera sortimentsbredd, minska fakturaflödet, styra mot 

färre leverantörer samt bejaka hållbarhet i form av miljömässiga, etiska och sociala krav.  

Organisation och aktörer i inköpsprocessen 

Flera olika aktörer är involverade i upphandling av digitala och traditionella hjälpmedel åt regionen och de 

49 kommunerna.  

Figur 19: Aktörer i inköpsprocessen (BG – Beredningsgrupp) 

 

 

Arbetet leds av en inköpsstyrgrupp vilken beslutar om hur respektive upphandling ska genomföras, tillsätter 

projektgrupper, initierar och följer upp arbete i projektgrupperna och fastställer inköps- och 

kommunikationsstrategi. Inköpsstyrgrupperna tillsätts av Inköpsrådet. Inköpsrådet utses av 

regiondirektören och ansvarar för att införa och leda utvecklingen av inköpsprocessen samt fastställa nya 

områden för upphandling och mål. 
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Den huvudsakliga inköpsstyrgruppen för hjälpmedelsområdet är Styrgruppen för Hjälpmedel. Denna grupp 

hanterar personliga hjälpmedel. Sex av övriga tolv styrgrupper är involverade i försörjning av hjälpmedel 

då de hanterar vissa hjälpmedel vid medicinsk behandling. Exempelvis upphandlar Styrgruppen för 

Diagnostik hjälpmedel för andningsbehandling och Styrgruppen för Medicinska Specialiteter upphandlar 

hjälpmedel vid cirkulationsbehandling. Ansvaret för ramavtal inom Västra Götalandsregionen vilar på 

Koncerninköp. 

För varje enskild upphandling fastställer ansvarig inköpsstyrgrupp ett uppdrag samt tillsätter en 

projektgrupp. Projektledaren i projektgruppen utses av ledningen för Koncerninköp. Projektledaren 

rapporterar både till styrgruppens ordförande och till ledningen för Koncerninköp. Projektledaren har ett 

övergripande ansvar för arbetets framdrift, vilket inbegriper bland annat att ta fram projekt-, tid- och 

aktivitetsplan, leda dialog med leverantörer, göra faktainsamling, göra totalkostnadsanalyser och statistiska 

beräkningar, ta fram upphandlingsdokument, genomföra upphandling, planera införandet, genomföra 

avtalsvård och avslutningsvis skriva del- och slutrapport.  

Projektgruppen gör det mesta av det praktiska arbetet i inköpsprocessen. Den kan vara olika stor beroende 

på upphandlingens storlek och består av verksamhetsrepresentanter. För upphandling av hjälpmedel utgörs 

projektgruppen till stor del av personer från Hjälpmedelscentralen. Hjälpmedelscentralen bedriver sitt 

arbete i sortimentsgrupper indelade i produktområden. För varje produktområde finns en produktkonsulent 

som har en nyckelroll i att stötta Koncerninköp under inköpsprocessen. I varje sortimentsgrupp deltar 

hjälpmedelskonsulenter, logistiker, tekniker och inköpare och även dessa kan vid behov ingå i 

projektgruppen. Utöver medarbetare från Hjälpmedelscentralen kan medarbetare från andra områden, 

exempelvis IT i form av IT-arkitekt, eller vårdpersonal från utförande verksamheter, ingå i projektgruppen. 

Projektgruppen ansvarar för att följa upp och utvärdera nuvarande avtal, undersöka behov och genomföra 

behovsanalys, utreda frågor om avtalstid, bistå i leverantörsdialog, framtagande av modell för att mäta 

resultat och tillämpning av upphandlingen, utveckla beställnings-, fakturerings- och logistikrutiner samt ta 

fram strategi för att kommunicera resultatet av upphandlingen. 

Till upphandlingen kan en referensgrupp kopplas. Gruppen består av frekventa förskrivare från berörda 

vårdgivare med god kunskap inom aktuellt produktområde. I vissa upphandlingar ingår förskrivare i 

projektgruppen och en referensgrupp saknas. Syftet med referensgrupper är att ta till vara vårdgivarnas 

samlade kunskap och erfarenheter och återföra det in i upphandlingsarbetet. Detta görs främst i 

behovsanalysen, men även i marknadsanalys, avtalsutvärdering och avtalsuppföljning. Referensgrupper 

utses av Beredningsgrupp Handbok & Sortiment när det gäller hjälpmedel inom samarbetsavtalet och, i 

förekommande fall, för hjälpmedel vid medicinsk behandling. Beredningsgruppen utses i sin tur av 

verksamheterna. Referensgruppen kan också utses direkt av verksamheterna. 

Rollen som inköpscontroller finns representerad på varje förvaltning/verksamhetsområde. Rollen som 

inköpscontroller syftar till att mäta och styra inköpen inom förvaltningen. Inköpscontrollern slår också larm 

vid avvikelser och följer upp avtalstrohet. Samtliga inköpscontrollers deltar i inköpscontrollernätverket. 

 

Inköpsprocessen 

Projektledare med projektgrupp arbetar i enlighet med en fastslagen inköpsprocess som består av tre faser 

– analysfas, upphandlingsfas och avtalsvård (se Figur 20 nedan). Varje fas har tre steg som beskrivs nedan. 
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Figur 20: Inköpsprocessen i tre steg

Källa: Regionservice – Inköpsprocessen i tre steg 

I analysfasen identifierar och omprövar verksamheterna sina behov. I detta steg bestäms inköpsstrategin 

och behov av produkter.  

• I första steget samlar produktkonsulent in information om hur befintligt sortiment fungerar. Detta sker 

under hela avtalstiden, men med extra fokus under första delen av analysen. Förskrivare som 

identifierats som frekventa kontaktas genom en webbenkät för att samla in deras erfarenheter. Möjlighet 

finns även för patienter och närstående att löpande lämna synpunkter på sortimentet. I denna tidiga fas 

utses en referensgrupp för aktuell upphandling av Beredningsgrupp Handbok & Sortiment i samråd 

med produktkonsulenten. Referensgruppen tas fram med hjälp av statistik över frekventa förskrivare 

samt personlig kännedom om förskrivare inom berörda vårdgivare. Referensgruppen ansvarar här för 

att beskriva patienternas behov i en strukturerad behovsanalys och denna ska sedan godkännas av 

Beredningsgruppen. Utöver arbetet som görs av Hjälpmedelscentralen görs också en behovsanalys av 

projektledaren från Koncerninköp, som ska godkännas av styrgruppen. I detta steg ansvarar 

projektledaren för att analysera tidigare gjorda köp inom området samt genomföra en 

totalkostnadsanalys. 

• I andra steget genomförs leverantörsmarknadsanalys. Projektgruppen genomför en analys av 

marknaden och produktkonsulenten tar del av aktuellt produktutbud samt, med stöd av referensgrupp, 

inventerar eventuell evidens inom området. Därefter bjuds leverantörer in till förmöte och visning av 

produkter på Hjälpmedelscentralen. 

• I det tredje steget sammanställs ett underlag med förslag på inköpsstrategi som lämnas vidare till 

beredningsgruppen för ett yttrande i Ledningsrådet. Inköpsstrategin godkänns sedan av 

inköpsstyrgrupp. 

I nästa fas genomförs upphandlingen. Denna fas styrs av Lagen om Offentlig Upphandling samt EU-

direktiv. Sekretess råder under delar av denna fas.  

• I det första steget ska upphandlingsdokument tas fram av Koncerninköp och Hjälpmedelscentralen. 
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Projektledaren ansvarar särskilt för de kommersiella kraven och anbudsunderlaget, medan personalen 

från Hjälpmedelscentralen ansvarar för produktkraven. Vid behov kan frågor stämmas av med 

beredningsgrupp Handbok & Sortiment eller referensgrupp beroende på frågans art. Efter att 

upphandlingsdokument färdigställts annonseras det offentligt och intresserade leverantörer svarar på 

anbudsförfrågan och skickar in sina produkter för utvärdering. 

• I det andra steget ska anbuden utvärderas och projektledaren från Koncerninköp ansvarar för att 

sammanställa och utvärdera anbuden. Vid utvärderingen inhämtas kompetens från 

Hjälpmedelscentralen och vid behov från referensgruppen. 

• I det tredje steget sker tilldelning och upprättande av avtal, vilket hanteras av projektledare. Beslut om 

tilldelning fattas av styrgruppen. Steget innehåller även förankring av avtal, vilket hanteras av 

Hjälpmedelscentralen. Detta omfattar att Hjälpmedelscentralen beräknar påslag och sätter ett pris, visar 

av sortimentet för inbjudna förskrivare, publicerar nyheten på webbplats och uppdaterar 

sortimentsöversikten samt sortimentet i WebSesam12. 

Den sista fasen är avtalsvård. Detta innebär att aktivt vårda avtalet under avtalstiden för att få ut så mycket 

värde som möjligt från avtalet. 

• Det första steget sköts gemensamt och innehåller statistik, beställningar, fakturahantering och 

överlåtelser 

• Det andra steget pågår när avtalet är i bruk och där Hjälpmedelscentralen löpande sammanställer 

avvikelser som rapporteras in av verksamheten. Produktuppföljning hanteras av produktkonsulenten, 

medan avtalsuppföljning hanteras av Koncerninköp. Anses det finnas behov av kompletteringar eller 

förändringar av sortiment tas underlag fram av produktkonsulent till beredningsgrupp Handbok & 

Sortiment. Komplettering av sortiment under avtalsperioden kan endast göras hos upphandlad 

leverantör. 

• I det avslutande steget genomförs uppföljning. Avtalsuppföljning genomförs gemensamt, men 

identifieras förändrade volymer ska Hjälpmedelscentralen rapportera till beredningsgruppen för analys 

och ställningstagande. 

 

Hela processen präglas av ett nära samarbete mellan Koncerninköp och Hjälpmedelscentralen. Vid flera 

tillfällen i processen har även verksamheterna genom representanter i projekt- eller referensgrupp möjlighet 

att påverka. 

Avtal som juridisk grund för upphandling 

En upphandlande myndighet måste genomföra upphandlingar enligt Lagen om Offentlig Upphandling 

(LoU). I fallet hjälpmedel genomförs upphandlingar av regionen som därmed är fri att nyttja avtalet. 

Kommunerna kan utnyttja undantag från de gängse upphandlingsreglerna för att kunna nyttja det sortiment 

som regionen, genom Koncerninköp och Hjälpmedelscentralen, har upphandlat. 

När produkter inom Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel beställs av kommunerna 

hanteras detta genom samarbetsundantaget (ofta kallat ”Hamburgundantaget” eller ”Teckal-undantaget”). 

Att arbetet med dessa hjälpmedel uppnår nödvändiga kriterier för att åberopa undantaget har klargjorts 

sedan tidigare. Förutsättningarna för att tillämpa detta undantag är: 

 

 

 

12 WebSesam är beställningssystemet som används för att beställa hjälpmedel i Västra Götaland 
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• Att ett samarbetsavtal ska träffas mellan upphandlande myndigheter 

• Avtalet ska avse ett samarbete för att nå myndigheternas gemensamma mål. Avtalet får alltså inte ha 

sitt ursprung enbart i den ena partens behov; då är det inte fråga om ett samarbete utan om ett köp. 

• Alla samarbetsparter ska också bidra till utförandet av uppdraget. Det krävs dock inte att alla parter 

bidrar med samma sak eller med lika mycket. 

• Samarbetet ska avse offentliga tjänster. Undantaget kan därmed inte tillämpas för samarbeten som 

enbart avser stödverksamhet (till exempel ekonomitjänster och städning). 

• Samarbetet ska endast styras av överväganden som hänger samman med allmänintresset. Det innebär 

bland annat att privata leverantörer inte får gynnas. Om samarbetet till exempel för med sig att 

anskaffningar ska göras från privata leverantörer ska de upphandlingarna genomföras enligt Lagen om 

Offentlig Upphandling. 

• De deltagande upphandlande myndigheterna ska utöva mindre än 20 procent av den verksamhet som 

berörs av samarbetet på den öppna marknaden. 

 

När produkter inom Avtal gällande hjälpmedel som utgör grundutrustning i kommunala vårdgivares egna 

verksamheter köps av kommunerna hanteras detta genom att regionen via Koncerninköp agerar 

inköpscentral. Detta baseras på en juridisk utredning som genomfördes 2018 inför att avtalet tecknades. I 

korthet fann utredningen att grundutrustning i huvudsak uppfyllde kommunernas mål snarare än ett 

gemensamt mål. Detta gör att Hamburgundantaget inte kan tillämpas, varför modellen med inköpscentral 

tillämpas. En inköpscentral definieras som en upphandlande myndighet eller enhet som stadigvarande 

bedriver en centraliserad inköpsverksamhet i form av  

• att köpa in varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter och enheter 

(grossistverksamhet) eller  

• att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal om varor, tjänster eller byggentreprenader som är avsedda för 

upphandlande myndigheter eller enheter (mellanhand). 

 

Modellen för inköpscentral som nyttjas är grossistverksamhet, då kommunerna inte ingår egna avtal med 

leverantörerna, utan de hyr eller köper dessa via regionen. 

Det finns produkter som beställs av kommunerna både som personligt förskrivna hjälpmedel och som 

grundutrustning, exempelvis sängar och personlyftar. När regionen upphandlar dessa produkter från 

leverantören anges att det i anbudsunderlaget att avtalet kan utnyttjas av kommunerna på flera sätt. 
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”Helt rätt tänkt att kommunerna och regionen samarbetar. Om man nu har ett 

hjälpmedel i hemmet, och sedan behöver flytta till kommunalt boende är det bra 

att kunna ta med sig hjälpmedel. Och att använda Hjälpmedelscentralen som har 

kompetens och erfarenhet kring produkterna och att möta invånare med 

hjälpmedelsbehov är bra. Vår erfarenhet är också att det är bra för kommunerna 

att istället hyra och ta hjälp med rekonditionering. Många kan vara rädda att ta 

på sig kostnader för hjälpmedel innan man vet att det fungerar. Då kan man vara 

beredd att prova.”  

Leverantör av digitala hjälpmedel 
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4.4.10 Hjälpmedelscentralen har ett helhetsansvar för försörjningen av hjälpmedel 

Hjälpmedelscentralen utför en stor del av det arbete som behövs för en gemensam försörjning av hjälpmedel 

och tillhörande tjänster.  

Figur 21: Hjälpmedelscentralen har ett helhetsansvar för försörjningen av hjälpmedel 

  

 

Tabell 6: Exempel på Hjälpmedelscentralens olika ansvar och tjänster i dagsläget 

  

Omvärldsbevakning Hjälpmedelscentralens produktkonsulenter ansvarar för att löpande analysera 

och bevaka vad som händer i omvärlden inom sina respektive produktområden. 

Det inkluderar exempelvis invånarbehov, teknisk utveckling, förändringar 

nationellt och i andra regioner och förändringar på leverantörsmarknaden. 

Prisberäkning, 

prisjustering och 

uppföljning 

I avtalen ingår Hjälpmedelscentralens produkter inklusive de flesta tjänsterna 

i priset för funktionshyran förutom för grundutrustning som köps. Det ingår 

därför i Hjälpmedelscentralens uppdrag att beräkna priser baserat på ett 

hundratal olika funktionsgrupper och fördela kostnader för produkter och 

tjänster inom respektive avtal. Flera gånger per år genomförs sedan 

uppföljning av ekonomin och priser där beräkningsmodellerna justeras och 

också återbetalning kan ske. Denna redovisning är transparent gentemot 

kommunerna och regionen och att prissättningen ska vara rättvis är en viktig 

hörnsten i samarbetet kring hjälpmedel. 

Upphandling I arbetet med upphandlingar medverkar Hjälpmedelscentralens medarbetare 

(framför allt produktkonsulenter) under hela inköpsprocessen. Arbetet 

inkluderar att medverka och bearbeta underlag till behovsanalysen, analysera 

marknaden, genomföra dialog med kommuner, regioner och leverantörer, 

Gemensamt sortiment 

av produkter

Gemensamt regelverk 

för användning

Omvärldsbevakning

Utbildningar

Hantering av 

beställningar

Rådgivning

Kundtjänst och 

support

Tekniskt underhåll, 

service och akut 

beredskap

Lager

Logistik och leverans

Rekonditionering

Övergripande

För varje produkt

InstallationUpphandling

Prisberäkning, 

prisjustering och 

uppföljning

Ansvarsområde

Ej ansvarsområde
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sammanställa krav på produkt, utvärdera anbud, förankring av avtal, 

produktuppföljning och avtalsvård. Hjälpmedelscentralen har ofta också en 

samordnande roll i att exempelvis inhämta fullmakter från kommunerna och 

uppgifter om önskade volymer. 

Utbildningar Hjälpmedelscentralen utbildar förskrivare och beställare av hjälpmedel i 

beställarsystemet och i de olika produkter som finns i sortimentet. Utbildningar 

genomförs både digitalt och fysiskt. 

Hantering av 

beställningar 

Beställningar på produkter som ska hyras eller köpas av huvudmännen 

hanteras av Hjälpmedelscentralen. Detta inkluderar exempelvis drift och 

support av beställningssystem. 

Rådgivning Förskrivare som har frågor kring olika hjälpmedel kan kontakta 

Hjälpmedelscentralen för rådgivning. Detta innefattar exempelvis vilka 

hjälpmedel som finns i sortiment, vid vilka behov och förutsättningar olika 

hjälpmedel kan vara lämpliga etcetera. 

Kundtjänst och 

support 

Hjälpmedelscentralens kundtjänst är öppen dagtid på vardagar och besvarar 

inkommande kontakter från förskrivare och invånare per mejl och telefon. 

Kundtjänsten hanterar ärenden inom nio olika områden. Bland de nio områden 

finns bland annat felanmälan, kundfakturafrågor, grundutrustning, 

konsultation, teknisk support på hjälpmedel och WebSesam13 support. 

Kundtjänst kan nås via telefon, e-post och fax14. Nuvarande avtal reglerar att 

kundtjänsten ska vara tillgänglig alla helgfria vardagar mellan klockan 08:00 

och 12:00 samt 13:00 och 16:30 samt att 80 procent av inkommande samtal 

ska besvaras inom 5 minuter och e-post inom 24 timmar (under öppettider).  

Lager För de produkter som finns i sortiment har Hjälpmedelscentralen ett mindre 

lager för att kunna hålla korta ledtider. Lagerhållning och lagervolymer 

anpassas utifrån produkt och produktvolymer.  

Logistik och 

leveranser 

Hjälpmedelscentralen sköter logistik och leveranser av hjälpmedel i hela länet. 

Detta inkluderar leveranser till buffertförråd såväl som leveranser till 

verksamheter och invånare.  

Installation För hjälpmedel som kräver installation i invånarens hem har 

Hjälpmedelscentralen i uppdrag att hantera detta; antingen med tekniker som 

kan bistå i ett sådant arbete eller genom avtal med leverantörer 

Tekniskt underhåll, 

service och akut 

beredskap 

Hjälpmedelscentralens tekniker utför löpande underhåll och service, samt 

reparationer för de hjälpmedel som finns i sortiment. Det innefattar både 

digitala hjälpmedel och traditionella hjälpmedel och kan utföras i 

Hjälpmedelscentralernas verkstäder eller på plats i invånarens hem. För vissa 

produkter har Hjälpmedelscentralen också en akut beredskap med tekniker 

som kan hantera akuta ärenden.  

Rekonditionering När en invånare inte längre behöver ett hjälpmedel returneras det till 

Hjälpmedelscentralen som då har tekniker som kan genomföra 

 

 

 

13 WebSesam är det system som används för att beställa hjälpmedel i Västra Götaland 
14 Chatt och chattbottar används inte utifrån att det inte finns med tillgänglighetsanpassning.  
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rekonditionering av hjälpmedlet. Detta innebär att hjälpmedlet rengörs och 

återställs så att det kan användas igen av nya invånare under sin fulla livslängd. 

 

Hjälpmedelscentralens organisation  

Hjälpmedelscentralen är lokaliserad till fyra orter (Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla). På varje ort 

finns leveransteam, konsultationsteam och underhållsteam. Respektive ort är huvudlager för olika 

produkter, exempelvis kommunikationshjälpmedel i Borås och hjälpmedel för medicinsk behandling i 

Skövde. Hjälpmedelscentralen har också 277 buffertförråd i verksamheterna, exempelvis hos vissa 

vårdcentraler, på sjukhusen eller i kommunerna. Buffertförråden anpassas utifrån verksamheternas behov 

och fylls på varje vecka. I samband med förskrivning kan förskrivare hämta hjälpmedel i buffertförrådet 

och lämna ut till invånaren direkt eller beställa hjälpmedel hem till invånaren  

Inom Hjälpmedelscentralen arbetar cirka 400 personer. Exempel på kompetenser är 

hjälpmedelskonsulenter, produktkonsulenter, specialanpassningstekniker, underhållstekniker, 

rekonditioneringstekniker, lagertekniker, administrativ personal, och koordinatorer. 

Användare, avtal och volymer hos Hjälpmedelscentralen 

Hjälpmedelscentralen förser runt 200 000 hjälpmedelsanvändare i Västra Götaland med nästan 365 000 

hjälpmedel årligen. Huvudparten av alla hjälpmedel 2020 förskrevs via Samarbetsavtal för försörjning av 

personliga hjälpmedel. Det exakta antalet användare är svårt att avgöra eftersom det finns överlapp mellan 

hjälpmedelsanvändarna per avtal. Sammanlagt hanterar Hjälpmedelscentralerna knappt 28 000 olika 

artikeltyper varav 95 procent hyrs ut och cirka 5 procent köps av huvudmännen. 65 procent av utlevererade 

hjälpmedel är rekonditionerade.  

Hjälpmedelscentralen omsätter 622 miljoner kronor, av vilket tre fjärdedelar kommer från beställningar 

inom Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. Resterande 141 miljoner kronor fördelas 

mellan Överenskommelse personligt förskrivna medicintekniska produkter inom Västra 

Götalandsregionen och Avtal gällande hjälpmedel som utgör grundutrustning i kommunala vårdgivares 

egna verksamheter. Överenskommelsen utgjorde 16 procent av all omsättning eller 97 miljoner kronor 

medan Grundutrustningen stod för 7 procent eller 44 miljoner kronor (se Figur 23). 
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Figur 22: Antal uthyrda huvudhjälpmedel per avtal och användare, december 2020

Källa: Hjälpmedelscentralen  

 

Figur 23: Fördelning av Hjälpmedelscentralens omsättning mellan avtalen, 2020, i procent och miljoner 

kronor (MKR – Miljoner kronor) 

100 procent = 621,6 miljoner kronor (2020)

 

Källa: Hjälpmedelscentralen  

 

Regionen står för 63 procent av Hjälpmedelscentralens totala omsättning. Fördelning av omsättningen 

mellan regionen och kommunerna skiljer sig däremot mellan de olika avtalen. För Samarbetsavtal för 

försörjning av personliga hjälpmedel är fördelningen relativt jämn och regionen står för cirka 60 procent 

av omsättningen. Överenskommelse personligt förskrivna medicintekniska produkter inom Västra 

Götalandsregionen omsättning utgörs uteslutande av regionen medan kommunerna står för i stort sett all 
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omsättning inom Avtal gällande hjälpmedel som utgör grundutrustning i kommunala vårdgivares egna 

verksamheter. 

Figur 24: Fördelning av omsättning mellan huvudmän och avtal, 2020 (MKR – Miljoner kronor)

 

* Segmentet ”kommuner” inkluderar även intäkter från andra regioner, men detta utgör en mycket liten del av den totala 

omsättningen inom kommunsegmentet. Källa: Hjälpmedelscentralen 

 

100 000 kontakter per år till Hjälpmedelscentralens kundtjänst 

Hjälpmedelscentralens kundtjänst hanterar cirka 100 000 kontakter per år. Under 2020 var kontakt via 

telefon vanligast och utgjorde 69 procent av alla kontakter. Resterande 31 procent tog kontakt med fax eller 

e-post (se Figur 25).  

Figur 25: Fördelning mellan inkomma fax och e-post och telefonsamtal 2020 

(100 procent = 106 386) 

 

Hjälpmedelscentralens tre huvudprocesser 

Nuvarande försörjning av hjälpmedel utgår från tre processer: 

• Leverantörsprocessen består av analys, upphandling och avtalsvård. Processen inkluderar 

inköpstrategi, behovsbedömning av produkter, upphandling av produktsortiment och avtalsvård genom 

bland annat leverantörs- och produktuppföljning.  
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• Kundprocessen utgörs av distribution av hjälpmedel, konsultation eller anpassning av hjälpmedel och 

service. Distributionen av hjälpmedel innefattar bland annat av standardanpassningar, lagerhantering 

och leverans inom Hjälpmedelscentralen. Konsultation är en tjänst kopplat till produkten och inkluderar 

bland annat telefonrådgivning och stöd i förskrivningsprocessen. Inom service bistår 

Hjälpmedelscentralen med leverans, underhåll och reparation. 

• Förskrivningsprocessen består av att prova ut, anpassa och välja lämplig produkt som motsvarar 

patientens behov. Ibland behövs en specialanpassning av det valda hjälpmedlet, exempelvis om 

patientens behov inte tillgodoses genom vanlig anpassning av hjälpmedlet. Hjälpmedelscentralens roll 

är att ge stöd till förskrivarna exempelvis genom konsultation och anpassning. Detta kan göras via fyra 

områden; konsultation, anpassning, specialanpassning inom CE-märkning och 

specialanpassning/anpassning inom CE-märkning enligt kostnadsförslag. Hjälpmedelscentralens 

konsulenter är inte en remissinstans och konsultation kräver därför alltid en medverkande förskrivare. 

Förskrivaren bär huvudansvaret för förskrivningsprocessen. 

 

Figur 26: Process inom Hjälpmedelscentralen för konsultation och anpassning (HMC – 

Hjälpmedelscentralen)

Källa: Konsultation (länk) 

 

4.4.11 Kommunala och regionala verksamheter beställer hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen 

Hjälpmedel kan i första hand hyras och i vissa fall köpas från Hjälpmedelscentralen. Det finns två 

huvudsakliga processer för att beställa ett hjälpmedel. Den första är att legitimerad personal gör en 

behovsbedömning av en patient och förskriver ett hjälpmedel. Förskrivaren beställer sedan hjälpmedlet åt 

patienten från Hjälpmedelscentralen. Personligt förskrivna hjälpmedel kan endast hyras. Den andra 

processen är att en kommunal verksamhet beställer grundutrustning från Hjälpmedelscentralen. 

Grundutrustningen hyrs eller köps sedan av Hjälpmedelscentralen. Oavsett om hjälpmedlet hyrs eller köps 

ingår viss service och support. Vad som ingår kan variera mellan produkter men kan till exempel innefatta 

underhåll eller tillhörande tjänster.  

När en invånare har ett behov av hjälpmedel tas en kontakt med rehabiliteringsmottagning, vårdcentral, 

läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, logoped eller annan yrkeskategori 

webSesam hanterar beställning av de hjälpmedel och tjänster som Hjälpmedelscentralen levererar. webSesam används av förskrivare och beställare av personliga 

hjälpmedel i Västra Götalandsregionen och kommunerna, oavsett driftsform. I webSesam kan även fakturaunderlag till hjälpmedelsfakturor från HMC hämtas.

1. Konsultation

Väljs när man önskar hjälp i någon av 

förskrivningsprocessens faser med råd, 

förslag och individuella inställningar 

gällande hjälpmedel till en specifik 

patient. 

Arbetsorder fördelas 

mellan konsulenterna

Konsultation 

påbörjas med 

förväntnings-

samtal via 

telefon

Konsultation avslutas

Konsultation online

Utprovning HMC eller i 

hemmet

Bokning av tid
Arbetsorder från 

websesam

Ombokning

2. Anpassning

Det ingår i förskrivarkompetensen att 

kunna utföra sådana anpassningar som 

beskrivs i hjälpmedlets bruksanvisning/ 

brukarmanual/ förskrivarmanual. Denna 

arbetsordertyp används när man önskar 

teknikerhjälp att utföra en anpassning 

som kräver mer avancerad teknisk 

kompetens.

3. Specialanpassning inom CE-

märkning

Denna arbetsordertyp ska alltid 

användas när en specialanpassning 

beställs (utom i de fall man önskar ett 

kostnadsförslag innan tillverkning).

4. Specialanpassning/anpassning inom 

CE-märkning enligt kostnadsförslag

Denna arbetsordertyp används när man 

vill få ett kostnadsförslag på en önskad 

specialanpassning.

Fyra möjliga arbetsordrar inom förskrivningsprocessen

Förskrivare

Exempel på process vid konsultation

Hjälpmedelscentralens konsulenter är inte en remissinstans. 

Konsultation kräver därför alltid en medverkande förskrivare. 

Förskrivaren bär alltid huvudansvaret för hjälpmedlet.
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som har rätt att förskriva hjälpmedel. Denna förskrivare gör en bedömning av invånarens behov. Efter att 

förskrivaren har bedömt behovet får patienten prova det eller de hjälpmedel den behöver i en process som 

kallas utprovning. Förskrivaren ska informera patienten om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa 

och stötta i utprovning. Därefter beställs hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen som sköter distributionen. 

Under perioden då hjälpmedlet används bistår Hjälpmedelscentralen med exempelvis underhåll, anpassning 

och montering/installation av hjälpmedel. Om behovet av hjälpmedel upphör kan patienten återlämna 

hjälpmedlet till Hjälpcentralen eller till förskrivaren. I samband med återlämning till Hjälpmedelscentralen 

avslutas hjälpmedelshyran.  

Figur 27: Förskrivningsprocess för hjälpmedel

Källa: Vårdgivarwebben – Förskrivningsprocessen (länk) 

 

4.4.12 Invånare, kommuner och regionen är nöjda med nuvarande hjälpmedelsförsörjning 

Den nuvarande hjälpmedelsförsörjningen fungerar väl. För invånarna finns det en jämlik och säker tillgång 

till hjälpmedel i hela länet och för kommunerna och regionen finns det en gemensam grund som omfattar 

hela vårdkedjan, oavsett vilken vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvaret. Kommunerna har 

dessutom möjlighet att tillhandahålla fler produkter av den senaste tekniken än tidigare. Det har 

framkommer även från intervjuer att såväl kommuner som regioner uppskattar den nuvarande 

hjälpmedelsförsörjning. 

”Vi är supernöjda med det arbete Hjälpmedelscentralen gör idag! Kan vi få det att fungera likadant med 

välfärdsteknik vore det toppen!” 

Medelstor kommun 

Införandet av en gemensam handbok för traditionella hjälpmedel beskrivs ha förbättrat tillgången och 

fördelningen av hjälpmedel inom hela länet. Effekterna har varit positiva och systemet är uppskattat för 

bland annat hög servicenivå, tydlighet och logistik.  

”En konsekvens av införandet [handboken] är en mer jämlik tillgång och fördelning av hjälpmedel. 

Tidigare fanns det kommuner som inte kunde förskriva en elrullstol eftersom pengarna var slut. Då fick 

brukaren vänta till nästa budget.” 

Representant för Habilitering & Hälsa 

  

Följa upp 

plan för  

habilitering/ 

rehabilitering

Följa upp och 

utvärdera funktion 

och nytta

Instruera och tränaInformera

Specialanpassa, 

initiera och utfärda 

anvisning vid behov

Prova ut, anpassa & 

välja lämplig, specifik 

produkt

Identifiera 

patientens 

hälsotillstånd 

och utgå från 

det behov av 

stöd som 

patienten själv 

eller 

närstående 

uttalar.

Prova ut, anpassa 

och välja lämplig 

produkt som 

motsvarar 

patientens behov. 

Patienten ska ha 

inflytande och vara 

delaktig i valet av 

specifik produkt

Informera patienten 

muntligt och 

skriftligt om hur 

hjälpmedlet 

fungerar och ska 

användas. 

Informationen ska 

vara tydlig och lätt 

att förstå.

Ibland behövs en 

specialanpassning 

av det valda 

hjälpmedlet, 

exempelvis om 

patientens behov 

inte tillgodoses 

genom vanlig 

anpassning av 

hjälpmedlet.

Förskrivaren 

ansvarar för att 

patienten kan 

använda och 

hantera 

hjälpmedlet som 

det är tänkt.

Uppföljningsansvaret kan 

avslutas när förskrivaren 

kommer fram till att 

funktion och nytta med 

hjälpmedlet är uppnått 

enligt uppsatta mål och 

det sannolikt inte finns 

risk för tillbud eller skada 

vid användning enligt 

hjälpmedlets 

bruksanvisning. 

Bedöma 

behov av 

insatser

Invånare söker 

upp vårdcentral, 

kommunens 

hälso- och 

sjukvård eller 

verksamhet som 

direkt ansvarar 

för den typ av 

hjälpmedel 

personen har 

behov av. 

Utanför 

förskrivnings-

processen
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4.5 Statistik över användning av digitala hjälpmedel i Västra Götaland  

4.5.1 Stadigt ökande användning av digitala hjälpmedel i Västra Götaland 

Användningen av digitala hjälpmedel i Västra Götaland utgår dels från de digitala hjälpmedel som 

tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen, dels från de digitala hjälpmedel som kommunerna erbjuder. 

Hjälpmedelscentralen distribuerar uppskattningsvis runt 14 600 till 21 900 digitala hjälpmedel15 per år. 

Antalet har ökat stadigt under 2000-talet och utgör idag cirka fyra till sex procent av alla hjälpmedel. 

Kommunerna i Västra Götaland som erbjuder digitala hjälpmedel blir allt fler. Den ökande spridningen 

framgår av Socialstyrens enkätdata som har följt tre digitala hjälpmedel kontinuerligt sedan 2016. Den 

största ökningen sedan 2016 noteras inom nattillsyn med digital teknik och GPS-larm med 65 respektive 

20 procentenheter. Passiva larm fanns i 96 procent av kommunerna redan 2016, en andel som minskade 

något under 2021, troligen till följd av att fler kommuner besvarade enkäten under 2021. Även om det varit 

en stadig ökning i användandet har tillgängliggörandet av digitala hjälpmedel gått långsammare i Västra 

Götaland än nationellt (se Figur 28 och jämför Figur 11). Den största skillnaden finns inom GPS-larm, där 

andelen kommuner i länet som erbjuder detta är nio procentenheter lägre än på nationell nivå. 

Figur 28: Andelen kommuner i Västra Götaland som erbjuder olika digitala hjälpmedel, (2016–2021) 

 
Not: Andel kommuner per år: 2016 n=44, 2017 n=44, 2018 n=45, 2019 n=45, 2020 n=45 och 2021 n=49.  

Källa: Datauttag från Socialstyrelsen (2021-05-10) 

 

4.5.2 Invånarnas tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland är ojämlik 

Det finns stora skillnader mellan olika kommuner i tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland. 

Skillnaderna återfinns både mellan och inom kommuner. Mellan kommuner utgår ojämlikheten i huvudsak 

 

 

 

15 Baseras på att digitala hjälpmedel inom det nuvarande sortimentet i huvudsak faller inom kategori kommunikation 

och information vilken utgör mellan 4 och 6 procent eller 14 600 till 21 900 produkter. 
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från de kommuner som erbjuder och de som inte erbjuder digitala hjälpmedel, samt i vilken omfattning. 

Det finns också skillnader i tillgång mellan invånare i ordinärt boende, särskilt boende och stöd- och 

serviceboenden. Det förekommer även skillnader mellan äldre- och funktionsnedsättningsområdet.  

Figur 29: Ojämlik tillgång till digitala hjälpmedel för länets invånare idag, per produkt och boendeform  
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Det finns skillnader i tillgång till digitala hjälpmedel utifrån kommunens storlek 

Det finns stora skillnader mellan länets kommuner i hur många invånare som använder de erbjudna 

produkterna. Antalet personer i ordinärt boende som har nattillsyn med digital teknik eller GPS-larm med 

stöd av Socialtjänstlagen varierar kraftigt mellan kommunerna. Även när hänsyn till kommunstorlek tas 

återstår det en stor variation i antalet användare. År 2021 hade kommunen med flest antal personer med 

nattillsyn med digital teknik 179 användare medan motsvarande för GPS-larm var 25 personer. Det 

förekommer också att kommuner som erbjuder nattillsyn med digital teknik eller GPS-larm inte har några 

produkter i drift även om det är tillgängligt på pappret. 

Figur 30: Genomsnittligt antal invånare per kommun i Västra Götaland med olika digitala hjälpmedel 

2021 

Not: Data för antalet personer i ordinärt boende med passiva larm finns inte tillgängligt. Det genomsnittliga antalet personer är 

ett oviktat medelvärde. Källa: Socialstyrelsens data för jämförelser (länk) 

Figur 31: Andel kommuner i Västra Götaland per produkt och per boendeform, 2021

Not: Datainsamlingen görs per enkät och svarsalternativen är ”ja” eller ”nej”. Enkäten berör välfärdsteknik som tillhandahålls 

via biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen, förskrivning enligt Hälso- och sjukvårdslagen eller på annat sätt som inte är den 

öppna marknaden. Antal kommuner per år 2021 n=285. Källa: Socialstyrelsens data för jämförelser (länk); intervjuer med 

kommunföreträdare i Västra Götaland 
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”Olikheter mellan kommuner, regioner eller inom landet skapar irritation och missnöje” 

Invånar/brukarorganisation 

 

Det finns skillnader i tillgång till digitala hjälpmedel mellan olika boendeformer 

Tillgången till digitala hjälpmedel är högre i ordinärt och särskilt boende än i stöd- och serviceboende. 

Detta kan ha flera förklaringar. En förklaring är att antalet personer med insatser i ordinärt och särskilt 

boende är större än antalet personer i stöd- och serviceboende. Det medför att efterfrågan blir större vilket 

kan driva utvecklingen. Det kan också bero på att det ekonomiska incitamentet för kommunen att erbjuda 

exempelvis digital nattillsyn ofta är större i ordinärt boende eftersom personalen inte behöver förflytta sig 

över långa avstånd. Det skulle också kunna finnas skillnader i invånarnas preferenser som påverkar. 

 

Tillgången till digitala hjälpmedel är lägre för invånare med funktionsnedsättning  

I Västra Götaland finns det även skillnader i andelen kommuner som erbjuder digitala hjälpmedel inom 

äldreomsorg respektive för personer under 65 år med funktionsnedsättning. Störst skillnad finns för digital 

nattillsyn där det skiljer 21 procentenheter mellan de två grupperna. En möjlig förklaring till skillnaderna 

är att användargrupperna har olika behov av digitala hjälpmedel. En annan förklaring kan vara att 

kommuner, vid ett stegvis införande av ny teknik, ofta börjar med äldre som har relativt begränsade behov. 

Figur 32: Andel kommuner i Västra Götaland per produkt och användargrupp i alla boenden, 2021

Not: Datainsamlingen görs per enkät och svarsalternativen är ”ja” eller ”nej”. Enkäten berör välfärdsteknik som tillhandahålls 

via biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen, förskrivning enligt Hälso- och sjukvårdslagen eller på annat sätt som inte är den 

öppna marknaden. Antal kommuner i Västra Götaland år 2021 n=49. Källa: Socialstyrelsens data för jämförelser (länk) 

För samtliga analyserade produktkategorier finns stora variationer i andelen kommuner som erbjuder 

respektive produkt inom ordinärt boende. I en tredjedel av länets kommuner kan äldre personer med behov 

av nattillsyn inte få denna tjänst digitalt. Personer under 65 år med funktionsnedsättning och behov av 

digital nattillsyn eller GPS-larm erbjuds inte detta i ordinärt boende i sex av tio kommuner.  

Det finns stora skillnader i tillgång till digitala hjälpmedel i stöd- och serviceboenden i länets kommuner. 

Bland såväl äldre som bland personer under 65 år med funktionsnedsättning i stöd- och serviceboenden 
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finns många personer som hade kunnat få tillgång till olika typer av välfärdsteknik om de bott i en annan 

av länets kommuner. I hälften av länets kommuner erbjuds äldre i särskilt boende GPS-larm, antingen 

genom att det är breddinfört (33 procent av kommunerna) eller genom testverksamhet (18 procent), medan 

äldre i övriga kommuner inte erbjuds denna teknik. 

 

4.6 Exempel på pågående initiativ i Västra Götaland  

Det finns flera exempel på aktuella initiativ som påverkar arbetet med digitala hjälpmedel i Västra 

Götaland. I nuläget bedriver Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna både projekt enskilt och i 

samverkan. Dessa olika initiativ ligger nära arbetet med digitala hjälpmedel och kan ha en direkt eller 

indirekt påverkan på området. Gemensamt för Västra Götalandsregionen och flera kommuner är att det 

finns ett strategiskt beslut om att driva digitalisering av verksamheterna framåt. 

Ett pågående utvecklingsarbete som troligen kommer få mycket stor påverkan på området framåt är arbetet 

med Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) där både regionen, kommunerna och privata vårdgivare 

med avtal deltar och i olika grad kommer att övergå till att använda ett gemensamt vårdinformationssystem. 

Andra exempel på samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna är arbetet med digital 

agenda Västra Götaland. Initiativet syftar till att samordna de åtgärder som behövs inom 

digitaliseringsområdet. Åtgärderna berör bland annat informationssäkerhet, bredband, 

kompetensförsörjning, tillgänglighet, användbarhet, standarder och innovationer inom digitalisering.  

Ett annat exempel på initiativ som pågår inom Västra Götalandsregionen är införandet av generell 

monitoreringstjänst som ska användas för olika verksamheter och sjukdomsförlopp i regionen. 

Monitoreringstjänsten ska utformas så att den är förberedd för att löpande kunna addera ytterligare 

diagnoser och medicinteknisk utrustning. Ytterligare ett initiativ är kopplat till nära vård-strategin och 

baseras på fyra omställningsområden; att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och 

tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven 

verksamhetsutveckling. 

Kommunerna bedriver också aktuella arbeten. Ett av dem är AllAgeHub som drivs av Göteborgsregionen. 

AllAgeHub är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga 

boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva 

självständiga och trygga liv. Ett annat initiativ är Hälsoteknikcentrum i Skövde som erbjuder en 

samverkansarena och testbädd för näringsliv, offentlig sektor, akademi, organisationer, civilsamhälle och 

andra innovationsaktörer med fokus på innovation, forskning och utbildning. Samverkansarenan utgörs av 

ett innovationsrum och en tillgänglighetsanpassad lägenhet med kök, badrum, vardagsrum och sovrum. I 

arenan utvecklas, testas och utvärderas produkter, tjänster och metoder med fokus på smarta, trygga och 

säkra lösningar som bevarar integritet och främjar självständighet, trygghet, hälsa och välbefinnande hos 

aktuell målgrupp. (Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, 2021) 

Som tidigare nämnts finns det också ett pågående initiativ med modellkommuner som drivs av Sveriges 

Kommuner och Regioner. Kommunerna ska där fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering och 

tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner stötta andra kommuner med kunskap om digitala 

tjänster och välfärdsteknik. De tre modellkommunerna i Västra Götaland är Borås kommun, Grästorps 

kommun och Uddevalla kommun. I Borås kommun har vård- och äldreförvaltningen arbetat med projektet 
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digital senior som innefattat en rad olika initiativ som exempelvis mötesplatser med utbildning, 

visningsrum och välfärdsteknikbibliotek. (Borås Stad, 2020) Grästorps kommun har arbetat med en 

tillitsbaserad styrmodell tillsammans med konceptet Grästorp 5.0. Avsikten med konceptet är bland annat 

att utnyttja personalens kunskap och engagemang för att decentralisera det ständigt pågående 

förbättringsarbetet. (Digitalisering i den lilla kommunen - så gjorde Grästorp, 2021) Projekt kring 

digitalisering och välfärdsteknik inom äldreomsorgen blir sällan breddinförda trots goda resultat. I 

Uddevalla kommun används därför ett nytt upplägg som baseras på att låta planering av digitalisering och 

ny välfärdsteknik ingå som en del av utvecklingsarbetet. Mål med upplägget är att tänka bredare och mer 

långsiktigt så att digitalisering och välfärdsteknik breddinförs inom äldreomsorgen. (Pengar - hinder eller 

möjlighet för utvecklingen av välfärdsteknik, 2021) 

Utöver ovan beskrivna arbeten har utredningen kännedom om flera mindre initiativ och utvecklingsarbeten. 

Exempel på sådana är tester av nya produkter i liten skala inom vissa verksamheter, nya personalgrupper 

som digitala fixare eller undersköterskor med utbildning inom välfärdsteknik. Som tidigare nämnts har även 

flera huvudmän nyligen fattat beslut om ”digitalt först” avseende vissa välfärdstjänster och planerar nu för 

att utöka och skala upp pågående initiativ kopplat till digitala hjälpmedel.  
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”Användandet av välfärdsteknik kommer troligen att öka mycket om det går att 

köpa in via Hjälpmedelscentralen. Underlättar för kommunerna som inte behöver 

handla upp egna avtal.”  

 

Medelstor kommun 
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4.7 Marknad och leverantörer 

Ingen vet säkert hur stor marknaden för digitala hjälpmedel är. En vanligt förekommande siffra är att cirka 

tio procent av Sveriges befolkningen beräknas använda hjälpmedel (analoga och digitala hjälpmedel). Detta 

skulle innebära att det finns ungefär 1 miljon hjälpmedelsanvändare i Sverige. De stora grupperna av 

hjälpmedelsanvändare är dels invånare med medfödd funktionsnedsättning, dels invånare som fått nedsatt 

funktionsförmåga i samband med högre ålder. Majoriteten av användarna är äldre. Enligt Socialstyrelsen 

är 70 procent av hjälpmedelsanvändarna inom Hjälpmedelscentralens verksamhetsområde över 65 år. (På 

lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, 2017) (Socialstyrelsen, 

2016) 

Det finns många leverantörer på hjälpmedelsmarknaden. Den potentiella marknaden för digitala hjälpmedel 

utgörs av både traditionella hjälpmedel med digitala komponenter och helt digitala hjälpmedel. Vissa 

erbjuder ett stort sortiment medan andra endast tillhandahåller enstaka produkter. Storleken på 

leverantörsmarknaden är okänd. För utredningen har information sammanställts om potentiella leverantörer 

för att få en överblick över den möjliga leverantörsmarknaden. Det är viktigt att förstå att                                                                                         

det inom ramen för projektet inte har funnits tillgång till hur stor andel av en leverantörs omsättning som 

utgörs av digitala hjälpmedel.  

Totalt har 71 potentiella leverantörer av digitala hjälpmedel identifierats i utredningen16 med 

ensammantagen omsättning på 21 miljarder kronor. Hur stor andel av den omsättningen som rör digitala 

hjälpmedel är som tidigare nämnt okänt. 47 leverantörer (66 procent) är tillverkare av minst en 

medicinteknisk produkt. Dessa leverantörer står för 86 procent av omsättningen. En stor del av 

omsättningen kan sannolikt förklaras av omsättning för produkter som inte är att klassas som digitala 

hjälpmedel. Tillverkare av medicintekniska produkter är vanligare bland stora leverantörer, även om det 

förekommer inom alla storlekar. 

Det finns stora skillnader i storlek mellan leverantörerna (se Figur 34). 47 leverantörer är mikroföretag/små 

företag, 9 är medelstora leverantörer och 15 stora leverantörer. Av dessa utgör stora och medelstora 

leverantörer 95 procent av all omsättning. Totalt står 10 leverantörer för cirka 75 procent av all omsättning. 

 

 

 

 

16 Observera att den kartläggning som genomförts i utredningen kan ge en indikation, men sannolikt inte kan anses 

heltäckande (kapitel 3) 
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Figur 33: Fördelning av leverantörer utifrån om de tillverkar medicintekniska produkter eller inte (MTP 

– Medicintekniska produkter, Mkr – Miljoner kronor)

 

Figur 34: Omsättning och ackumulativ fördelning (Mkr – Miljoner kronor)

 

 

Marknaden för hjälpmedel växer och 62 procent av leverantörerna har ökat sin omsättning under 2020. 

Hjälpmedelsmarknaden kännetecknas också av leverantörer med en positiv rörelsemarginal17 mellan noll 

och tio procent. Detta kan ses som en indikation på att marknaden är stabil och att prissättningen är rimlig.  

 

 

 

17 Rörelsemarginal definieras som rörelseresultat dividerat med omsättning. Om siffran är positivt går leverantören 

med vinst och om siffran är negativ går leverantören med förlust. 
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Figur 35: Tillväxttrender och rörelsemarginal

 

Utredningen har identifierat 41 leverantörer som i nuläget är leverantörer av minst ett digitalt hjälpmedel 

till någon av de 50 huvudmännen i Västra Götaland. Av dessa är 28 (68 procent) leverantörer av 

medicintekniska produkter. Det finns flera leverantörer per produkt. Till exempel finns det i nuläget minst 

nio respektive sex leverantörer till kommunerna av GPS-larm och nattillsyn med digital teknik. Storleken 

på leverantörerna skiljer sig åt mellan huvudmännen. Hjälpmedelscentralen har oftare större leverantörer 

medan kommunerna har mikroföretag respektive små företag.  

 

Figur 36: Fördelning av leverantörer efter produkt, huvudman, storlek och huruvida de i nuläget är 

tillverkare av minst en medicinteknisk produkt (MTP – Medicintekniska produkter, HMC – 

Hjälpmedelscentralen)
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KAPITEL 5 

Behovsanalys 

______________________  
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5  

BEHOVSANALYS 
Det finns behov och stöd för ett samarbete kring digitala hjälpmedel – både invånare och 

verksamheter efterfrågar detta. För att åstadkomma ett sådant samarbete finns behov av att 

bredda det gemensamma produktsortimentet i syfte att möta invånarnas behov inom hälso- och 

sjukvård och omsorg. Den befintliga styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel och 

försörjningsorganisationer har behov av att se över arbetssätt och organisation för att på bästa 

sätt möta dessa behov. 

5.1 Det finns behov och stöd för ett samarbete kring digitala hjälpmedel 

Invånarna efterfrågar ett samarbete kring digitala hjälpmedel 

Baserat på intervjuer och enkätsvar från patient- och brukarorganisationer framkommer det att invånare 

tycker att ett samarbete kring digitala hjälpmedel är mycket viktigt (se Figur 37).  

Figur 37: Invånare och kommuner tycker att ett samarbete kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland 

är mycket viktigt

 

En lärdom från enkätsvaren är att det behövs ett gemensamt regelverk för att minska omotiverade olikheter 

mellan och inom kommuner. Enkäten visar att ojämlikheterna inom länet skapar irritation och missnöje hos 

användarna. Utifrån det efterfrågas ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel som möjliggör för fri 

rörlighet inom länet med gemensamma regler och utrustning. 

En annan lärdom är bristande jämlikhet i tillgången till digitala hjälpmedel mellan hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och det som faller inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. De 

olika aktörerna erbjuder olika utbud, service och tillgång till sina brukare eller patienter. Det bidrar till 

omotiverade skillnader både mellan regional- och kommunalverksamhet och inom den kommunala 

verksamheten. Om samtliga verksamheter möts kring samma sortiment och regler skulle de omotiverade 

skillnaderna kunna minska. Två sådana skillnader som lyfts i enkäten är skillnader mellan äldre- och 

funktionsområdet samt ordinärt boende och särskilt boende. 

”Jämlikhetsaspekten är synnerligen viktig när det kommer till en allt högre grad av digitaliserade 

tjänster inom hälso- och sjukvård, omsorg, LSS och hjälpmedel. Gruppen med funktionsnedsatta får på 

inga sätt hamna på undantaget i denna utveckling.” 
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Organisation inom funktionsnedsättning 

Behovet hos patient- och brukarorganisationer utgår inte bara från jämlikhet utan även från 

användarvänlighet. För att nå detta behöver det finnas gemensamma lösningar, stödfunktioner och 

kompetenser som inte bygger på enskilda tekniska eller administrativa beslut. Det medför ytterligare behov 

av ett enhetligt sortiment som samlar kompetens och stöd för att bistå användaren.  

”Att personer som har behov av hjälpmedel får snabb och enkel hjälp med detta är självklart viktigt och 

nödvändigt. Att dessutom ha ett gemensamt sortiment och regelverk för detta är bra då olikheter mellan 

kommuner, regioner eller inom landet skapar irritation och missnöje hos brukarna.” 

Organisation inom funktionsnedsättning 

 

”För att öka tryggheten både i hemmet och i samhället samt att motverka ofrivillig ensamhet.” 

Seniorförening 

 

Verksamheterna efterfrågar ett samarbete kring digitala hjälpmedel 

I såväl intervjuer som enkäter lyfter verksamheterna fram behovet av ett samarbete kring digitala 

hjälpmedel. Flera lyfter vikten av en gemensam lägsta nivå som utvecklas tillsammans med den tekniska 

utvecklingen. Flera svarande lyfter också att detta är särskilt viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv eftersom få 

kommuner klarar att bedriva löpande marknadsbevakning och omvärldsanalys för att uppdatera sitt 

erbjudande. 

”Främjar delaktighet och självständighet. Blir likvärdig tillgång oavsett var invånaren är bosatt. 

Framtiden kommer att ”kräva” det. Ser en vinst i att det är en samlad grupp med expertis. Slippa 

tidskrävande upphandlingar.” 

Medelstor kommun 

De svarande lyfter också att ett enhetligt sortiment tros skapa en större tillgänglighet av digitala hjälpmedel. 

Tillgängligheten påverkas dels genom ökad produktbredd, dels genom fler modeller av samma produkt. 

Det medför att hjälpmedel i större utsträckning kan utgå från användarens specifika behov och att 

förskrivande eller biståndshandläggande personal kan välja och byta ut hjälpmedlet allteftersom behovet 

uppstår och förändras. 

Ett enhetligt sortiment skulle även möjliggöra för mindre kommuner att erbjuda digitala hjälpmedel som 

har hög kostnad per enhet och smal målgrupp. Exempelvis behöver en duschrobot en stor målgrupp för att 

nå en hög nyttjande grad samt rimlig kostnad per enhet och användare. Med ett enhetligt sortiment kan 

mindre kommuner hyra istället för att köpa dessa produkter. Därmed kan de erbjuda produkter som i andra 

fall är för dyra och används av för få för att legitimera.  

Det enhetliga sortimentet underlättar även för kommunerna genom att minska behovet av enskilda 

upphandlingsförfaranden av digitala hjälpmedel. Det lyfts även andra fördelar med ett enhetligt sortiment; 
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samlad kompetens, bra urval, lättillgängligt, godkända produkter/kvalitetskontroll och eventuellt bättre 

priser. Utöver det så får medborgarna den senaste tekniken och en förbättrad resurserseffektivitet.  

”Att upphandla gemensamt ger oss storskalighetsfördelar avseende pris och dessutom blir det 

likvärdighet i utbudet mellan kommunerna” 

Stor kommun 

Intervjuade inom Västra Götalandsregionen ser nyttan med ett enhetligt sortiment för både kommunerna 

och regionen. En direkt fördel för regionen som har framhållits är möjligheten till förbättrad vård i hemmet, 

med minskade sjukhusbesök som följd. Ett argument för ett enhetligt sortiment, som lyfts av förskrivare i 

regionen, är att hög patientnytta och jämlik vård är högt prioriterade mål för regionen och att bred tillgång 

till digitala hjälpmedel underlättar för regionen att nå dessa mål.  

”Patientnyttan ska vara i fokus och målet är att tillhandahålla jämlik vård. Då blir en utökning av 

Hjälpmedelscentralens uppdrag en självklar lösning, som är i linje med regionens målsättning.” 

Områdeschef Rehab, Närhälsan i Västra Götalandsregionen 

”Utmaningen med en ökande andel äldre som behöver insatser ställer stora krav på bemanningen. Vi 

upplever redan svårigheter att få personalen att räcka till. De digitala lösningar som vi rankat högst 

gynnar individens självständighet och trygghet samtidigt som de till viss del frigör personalresurser som 

kan omfördelas insatser som kräver möten mellan människor.” 

Liten kommun 

Experter positiva till ett samarbete kring digitala hjälpmedel 

Baserat på intervjuer med nationella experter på området från exempelvis Socialstyrelsen, Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering och e-Hälsomyndigheten framkommer det ett tydligt behov 

av ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel. Ett sådant samarbete kring digitala hjälpmedel förväntas 

ge en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i hela Västra Götaland. Det framhålls också ekonomiska 

och administrativa fördelar med att samverka kring digitala hjälpmedel. Till exempel lyfts möjliga 

stordriftsfördelar och en stärkt förhandlingsposition vid upphandling. 

Från intervjuerna framkommer också att små kommuner med begränsade resurser ofta har svårt att klara 

omvärldsbevakning, behovs- och marknadsanalys, upphandling samt logistik och service. Mindre 

kommuner tenderar därför att vara långsammare med att implementera digitala hjälpmedel. Det skulle 

därför vara positivt med ett enhetligt sortiment kring digitala hjälpmedel där det finns möjlighet för såväl 

små som stora kommuner att erbjuda invånarna bra service. 

”Det är jättepositivt med samarbetet i Västra Götaland och låter som ett utmärkt angreppssätt att göra 

detta genom Hjälpmedelscentralen, där kompetens kring upphandling, logistik, mm finns – bra!” 

Utredare, Myndigheten för delaktighet 
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”Känns rätt självklart att samarbeta. Ett stort område som kommer att komma 

ännu mer framöver. Vid ett samarbete blir det större chans att rätt/bra 

hjälpmedel når patient. En sorts kvalitetssäkring.” 

 

Workshopgrupp från Hjälpmedelsforum 
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5.2 Farhågor som behöver hanteras 

I utredningen har olika funderingar och farhågor framkommit som behöver beaktas. De farhågor som har 

lyfts är i huvudsak kopplade till datahantering, integration i befintliga system, ansvarsfördelning mellan 

huvudmännen, rädsla för att det lokala arbete som gjorts ska gå förlorat, hur befintliga leverantörsavtal 

hanteras korrekt i enlighet med rådande lagar kring upphandling, samt risken att samarbetet blir trögrörligt 

när många huvudmän ska enas. 

 

5.2.1 Datahantering och informationssäkerhet 

Nuvarande projektdirektiv för Välfärdsteknik i samverkan är avgränsat så att frågan om datahantering och 

informationssäkerhet inte omfattas. Baserat på intervjuer med nationella experter samt representanter för 

kommunerna och regionen framkommer det tydligt att frågan om datahantering behöver utredas. Bland 

annat behöver det utredas hur datahantering och informationssäkerhet hanteras i de flöden som berörs av 

digitala hjälpmedel. Utredningen bör även vara nära kopplad till projektet med Framtidens 

Vårdinformationsmiljö (FVM). Inom ramen för det finns behov av att kartlägga vilken typ av data som 

produceras i de digitala hjälpmedlen, hur den informationen hanteras idag och hur den bör hanteras framåt 

för att nå vår uttalade målbild (denna kartläggning behöver göras utifrån premissen att frågan kan hanteras 

inom ramen för Framtidens Vårdinformationsmiljö). Flera mycket närliggande frågor utreds samtidigt av 

Framtidens Vårdinformationsmiljö. Det gäller exempelvis utformning av molntjänster, delning av data 

mellan huvudmän, datalagring (inklusive gemensam datalagring mellan huvudmän och hos leverantörer) 

samt följsamhet till GDPR. Det är sannolikt framför allt viktigt att besvara dessa frågor avgränsat till just 

den data som produceras i de digitala hjälpmedlen. 

 

5.2.2 Anpassning och gränssnitt till olika lokala IT-system 

När varje huvudman var för sig upphandlar egna digitala hjälpmedel finns möjlighet att kravställa fullt ut 

utifrån de lokala förutsättningarna och de lokala system som finns hos varje huvudman för att skapa en 

integrerad lösning. På kortare sikt kan detta bli en utmaning om ett gemensamt sortiment av digitala 

hjälpmedel ska kunna tillhandahållas då möjligheten att kravställa integration till 50 olika aktörers 

verksamhetssystem är minimal. I viss utsträckning kan detta omhändertas genom krav på öppna standarder 

och API:er vid upphandling av digitala hjälpmedel. Det innebär att varje huvudman själv kan välja att bygga 

integrationer utifrån ett känt protokoll eller en känd standard. Långsiktigt är den mest rimliga lösningen att 

ensas kring ett gemensamt system/plattform dit integration kravställs vid upphandling. 

Utöver detta finns en relaterad problematik på kort sikt kopplat till upphandling Regionen har genom Västra 

Götalandsregionen en stor kunskap och vana att medverka i upphandlingar och kravställa utifrån regionens 

behov av IT-lösningar. Det har lyfts en oro kring att samma kunskap inte finns brett bland kommunerna, 

vilket innebär en risk att upphandlade lösningar kan bli mindre anpassade till kommunernas system. 

 

5.2.3 Ansvarsfördelning och gränsdragning mellan huvudmännen 

När produkter inom olika lagrum införs i sortimentet blir ansvarsfördelningen mellan huvudmännen en 

viktig fråga att hantera. Det samarbete som finns genom hjälpmedelsverksamheten idag har sin grund helt 
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och hållet inom Hälso- och sjukvårdslagen vilket gör att erfarenheten av processer och ärenden inom 

Socialtjänstlagen är begränsade. Detta kan bidra till att vissa ansvar kan behöva tydliggöras, framförallt om 

både vård och omsorg önskar kunna använda samma produkt. En annan sådan fråga är risken att invånare 

hamnar mellan stolar när fler professioner kan beställa samma tjänst och produkt. Här beskriver 

brukarorganisationerna att denna risk kan uppstå då en enskild invånare söker hjälp inom det ena lagrummet 

och bedöms behöva ett digitalt hjälpmedel men får till svar att söka det andra lagrummet för att få det till 

följd av gränsdragningstolkningar. Andra områden som också berörs är svårigheter att enas om det 

gemensamma enhetliga sortimentet eftersom huvudmännen har olika förutsättningar och behov. 

 

5.2.4 Rädsla för att det lokala arbete som genomförts ska gå förlorat 

Utifrån den ojämlika tillgången till digitala hjälpmedel som finns idag i Västra Götaland upplevs en oro hos 

företrädare för de kommuner som hunnit längst i sitt införande av digitala hjälpmedel att de ska behöva 

bromsa sitt pågående arbete för att låta de andra kommunerna komma i kapp. Detta gäller såväl 

produktsortiment som upparbetade arbetssätt och organisation kring digitala hjälpmedel. Utifrån detta finns 

ett behov av flexibilitet både kopplat till produktutbud och tillhörande tjänster så att flera olika behov hos 

huvudmännen kan omhändertas i den mån det är möjligt.  

”Oklart om detta projekt kan tillföra något till vår kommun som kommit långt i arbetet på egen hand! Vi 

vill inte behöva backa!” 

Kommun 

5.2.5 Hantering av nuvarande leverantörsavtal 

För de kommuner som idag har ett upphandlat sortiment av digitala hjälpmedel har en farhåga varit hur 

nuvarande leverantörsavtal ska hanteras vid etablering av ett samarbete med gemensamma upphandlingar. 

Utifrån detta finns behov av att i modellen klarlägga hur detta bäst bör omhändertas, samt att göra det 

möjligt att delta i samarbetet även om vissa produkter inte nyttjas initialt. I samtal med juridisk kompetens 

har det konstaterats att nyttjandet av det gemensamma sortimentet samtidigt som det finns ett pågående 

avtal inom samma område inte ska bidra till bekymmer. Detta under förutsättning att den enskilda 

huvudmannen inte har skrivit in exklusivitetsklausuler i sina befintliga avtal. Här ses dock ett behov av att 

ge de huvudmän som redan har pågående leverantörsavtal inom samma produktområde som erbjuds via 

samarbetet möjlighet att välja om de vill använda sitt existerande avtal eller använda det gemensamma 

sortimentet parallellt med det egna avtalet. 

”Kommer bli svårt för oss och flera andra kommuner att ta del av erbjudandet inom vissa områden då vi 

redan har avtal på plats” 

Kommun  

5.2.6 Risk för långsamma beslutsvägar  

Det finns en viss oro för att centralisering av verksamheten kommer leda till längre och långsammare 

beslutsvägar. Effekten förväntas bli minskad flexibilitet och färre möjligheter att kunna testa nya produkter 

i den egna verksamheten. Oron är generellt större hos kommuner med ett större utbud och dedikerade 

teknikgrupper som har en direkt kontakt med leverantören. 
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”Etableringen av Hjälpmedelscentralen var en lång och komplicerad process som 

varade över tio år. Räkna med och planera för en långsiktighet om detta ska 

kunna genomföras.” 

 

Kommun 
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5.3 Vilka produkter bör ingå i ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel? 

 

Produktsortiment behöver omfatta produkter inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Sortimentet 

av produkter bör möta definitionen av digitala hjälpmedel. Detta innebär att de digitala hjälpmedel som 

inkluderas i sortimentet behöver kunna bibehålla eller stärka trygghet, aktivitet, delaktighet och 

självständighet för en invånare som har eller löper en risk för att få en funktionsnedsättning. Även digitala 

hjälpmedel som syftar till att kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd inkluderas, om de 

är avsedda att användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Gemensamt innebär detta att sortimentet av 

hjälpmedel vidgas med en ökad grad av digitalisering och produkter med användning både inom Hälso- 

och sjukvårdslagen och inom Socialtjänstlagen (se Figur 38). 

Figur 38: Sortiment omfattar såväl hälso- och sjukvård som omsorg18 

 

 

På längre sikt behöver produktsortimentet möta sju olika behov (se Figur 39). Detta för att erbjuda alla 

invånare samma tillgång till digitala hjälpmedel och skapa synergier mellan olika aktörer och hjälpmedel. 

För att produkterna ska vara möjliga att använda kan Hjälpmedelscentralens sortiment eventuellt behöva 

inkludera vissa produkter i syfte att skapa tekniska förutsättningar, som tillval till andra digitala hjälpmedel. 

För några av de behov som digitala hjälpmedel syftar till att uppfylla, exempelvis att kompensera för 

kognitiv funktionsnedsättning, finns det idag flera produkter i hjälpmedelssortimentet. Utredningen stärker 

att det fortsatt finns behov av detta.  

 

 

 

18 HMC – Hjälpmedelscentralen, HSL – Hälso- och sjukvårdslagen, SoL – Socialtjänstlagen, LSS – Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade 
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Figur 39: Behov av digitala hjälpmedel med exempel på digitala hjälpmedel

 

I de intervjuer och enkäter som genomförts efterfrågas flera digitala hjälpmedel. Från enkätsvaren i Figur 

40 framkommer det att brukarorganisationer specifik efterfrågar digitala hjälpmedel som kompensera för 

kognitiv och fysisk funktionsnedsättning, möjliggör digital kommunikation och mätning av 

hälsoparametrar. Det finns också en efterfrågan för att skapa tekniska förutsättningar med nätverk, 

infrastruktur och hårdvara. 

Figur 40: Enkätsvar från brukar-/invånarorganisationer och kommuner kring vilka behov och vilken typ 

av produkter som framför allt efterfrågas 

 

 

I de intervjuer och enkäter som genomförts inom ramen för utredningen framkommer att verksamheter 

inom hälso- och sjukvård i första hand efterfrågar digitala mätinstrument som digital pulsoximeter eller 

digital blodtrycksmätare. Verksamheter inom socialtjänst, å andra sidan, efterfrågar främst produkter för 

att öka trygghet och hantera läkemedel. Exempel på denna typ av produkter är GPS-larm, digital tillsyn, 

läkemedelsrobot, hygienhjälpmedel och teknik för digital kommunikation. 
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För att bedöma behovet och prioritera mellan olika produkter och produkttyper finns flera parametrar att ta 

hänsyn till. Inom ramen för utredningen har ett analysramverk utvecklats för att göra en sådan bedömning 

och möjliggöra strukturerade jämförelser mellan olika produkter. Ramverket bygger på tre dimensioner: 

• Nytta för invånare, kommun och region. Nyttan utgår exempelvis från förväntade utfall för användare, 

anhöriga och medarbetare. Det finns också delar som berör resurser och efterfrågan. 

• Komplexitet värderar hur komplex den tilltänkta produkten är samt hur komplex den är att 

tillhandahålla. Här värderas exempelvis komplexitet i upphandling, införande, säkerhetsrisker och 

huruvida det är en medicinteknisk produkt eller ej. 

• Angelägenhet avses hur angeläget det är att produkten tillhandahålls gemensamt via 

Hjälpmedelscentralen. Här värderas exempelvis kostnad, möjliga stordriftsfördelar, grad av ojämlikhet 

och möjlighet till rekonditionering. 

 

Figur 41: Ramverk med nytta, komplexitet och angelägenhet (MTP – Medicintekniska produkter) 

 

Inom ramen för utredningen har ett ramverk använts för att göra en översiktlig bedömning av ett tjugotal 

exempel på produkter som lyfts fram i utredningen. Ramverket baseras på dimensionerna ovan och för 

respektive dimension i ramverket finns ett mindre antal frågor eller påståenden som besvaras med 

alternativen mycket låg, låg, medel, hög eller mycket hög (med något undantag). Per produkt har det gjorts 

en helhetsbedömning baserat på insikter från intervjuer, enkätsvar, workshops och dokumentstudier. Denna 

bedömning ska ses som en bedömning utifrån nuläget och nuvarande förutsättningar, inte som en 

rekommendation om att alla dessa produkter borde finnas i sortimentet.  

 

Tabell 7: Frågor för att bedöma behov av specifika produkter 

Dimension Underrubrik Frågor 

 

Nytta 

Invånare I vilken utsträckning finns stöd för att produkten bidrar till: 

• Ökad trygghet? 

• Ökad självständighet? 

• Ökad aktivitetsförmåga? 

• Ökad delaktighet? 

• Minskade krav på omgivningsfaktorer? 

Kommun I vilken utsträckning finns stöd för att produkten bidrar till 

• Förbättrad arbetssituation och arbetsmiljö? 

• Frigjorda resurser? 

I vilken utsträckning efterfrågar kommunernas verksamheter 

produkten? 

Ja/nej

Invånare Kommun Införande UpphandlingRegion

Nytta Komplexitet

Nuvarande

ojämlikhet

Utvecklings-

stadium

Möjliga 

stordriftsfördelar

Patientsäkerhet Kostnad/

år

Investerings-

horisont

Angelägenhet

Rekond

möjlig?

MTP

ja/nej
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Region I vilken utsträckning finns stöd för att produkten bidrar till 

• Förbättrad arbetssituation och arbetsmiljö? 

• Frigjorda resurser? 

I vilken utsträckning efterfrågar regionens verksamheter 

produkten? 

 

Komplexitet 

Upphandling Hur stort är antal varierade och specifika behov per produkttyp 

och huvudman? 

Hur ser produktens komplexitet ut? 

Införande Hur stort är antalet befintliga avtal? 

Hur ser produktens: 

• Tekniska komplexitet ut? 

• Införande och arbetssätt ut? 

Patientsäkerhet Hur stora bedöms: 

• Patientsäkerhetsrisker vara? 

• IT-säkerhet och datahantering vara? 

Medicinteknisk 

produkt 

Är produkten en medicinteknisk produkt? 

 

Angelägenhet 

Kostnad / år Hur stor är uppskattad kostnad per produkt och år? 

Investerings-

horisont 

Hur lång är förväntad investeringshorisont (det vill säga hur 

snabbt kan kostnaden för produkten hämtas hem på andra 

kostnadsbesparingar inom samma huvudman)? 

Nuvarande 

ojämlikhet 

Hur hög är graden av ojämlikhet i nuläget? 

Möjliga 

stordriftsfördelar 

Hur stor är: 

• Möjligheten till standardiserat produktutbud? 

• Möjligheten till stordriftsfördelar i upphandling? 

• Möjligheten till stordriftsfördelar i logistik? 

Utvecklingsstadium I vilken fas av produktlivscykeln är produkten? 

Rekonditionering Hur stor är möjligheten till rekonditionering? 

 

Från bedömningen framkommer läkemedelsrobot som det digitala hjälpmedel som får högst total 

bedömning, baserat på en hög nytta, relativt låg komplexitet i jämförelse med andra produkter och en 

relativt hög angelägenhet. Olika digitala hjälpmedel för att mäta hälsoparametrar (våg, blodtrycksmätare, 

pulsoximeter med flera) får också höga sammanvägda poäng. Exempel på produkter som har mycket hög 

nytta och efterfrågan från både invånarbehov och kommunsidan, men som har en högre komplexitet, är 

GPS-larm och digital tillsyn med sensor eller kamera. Att komplexiteten är högre för dessa produkter beror 

exempelvis på att de inte är medicintekniska produkter och att de idag redan finns upphandlade produkter 

hos flera huvudmän. Utredningens bedömning är ändå att nyttan av, och efterfrågan på dessa produkter är 

så stor att GPS-larm och digital tillsyn bör prioriteras bland de första områden som är aktuella att införa.  
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Tabell 8: Översiktlig bedömning av produkter utifrån nytta, komplexitet och angelägenhet 

 

För att uppskatta de volymer som kan vara aktuella har utredningen tagit fram prognoser för några olika 

digitala hjälpmedel (se Figur 42). Syftet med prognoserna är att ge en översikt av hur många digitala 

hjälpmedel som ett införande av en viss produkt medför.  

De flesta produktprognoserna befinner sig inom spannet 4 000 till 10 000 produkter. För GPS-larm, 

nattillsyn med digital teknik och läkemedelsrobot förväntas mellan tio och tjugo procent av invånare 65 år 

eller äldre med beviljad hemtjänst eller särskilt boende utgöra användare. För digitala blodtrycksmätare och 

pulsoximeter är motsvarade andel mellan en och en halv procent av invånare 45 år eller äldre. 

Prognosen visar tre olika tillväxtscenarier; en hög, en låg och en mellan. Prognosen för GPS-larm, nattillsyn 

med digital teknik och läkemedelsrobot utgår från produktens verkliga spridning år 2020 baserat på 

Socialstyrelsens uppföljning. Medelscenariot motsvarar en utveckling där Västra Götaland inom fem år når 

samma antal produkter per invånare som de kommuner i hela Sverige som hade flest produkter år 2020 

hade då. En hög tillväxt motsvarar att istället nå till den nivån på tre år. En låg tillväxt i prognosen motsvarar 

en utveckling där Västra Götaland inom fem år når samma antal produkter per invånare som de kommuner 

i Västra Götaland som hade flest produkter år 2020 hade då. 
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Figur 42: Preliminär prognos av fem digitala hjälpmedel över tid19

 

 

5.4 Vilka avtalsformer är lämpliga för digitala hjälpmedel? 

Samarbetet kring hjälpmedel regleras som tidigare nämnts av avtal mellan huvudmännen i Västra Götaland. 

Två av tre avtal omfattar kommunerna; samarbetsavtalet kring personligt förskrivna hjälpmedel och avtalet 

om grundutrustning. Överenskommelsen om hjälpmedel vid medicinsk behandling är ett avtal inom Västra 

Götalandsregionen där är kommunerna inte en avtalspart. Samtliga tre avtal omfattar endast produkter som 

har en användning inom hälso- och sjukvården. Utöver avtalen finns också policys för hjälpmedelsområdet. 

En sådan policy är att successivt fasa ut konsumentprodukter med målet att sortimentet enbart ska innehålla 

medicinsktekniska produkter. Detta är en vald policy och ej reglerat i avtalen.  

För att produkter ska rymmas inom samarbetsavtalet behöver en användning inom hälso- och sjukvård 

finnas, och mer specifikt inom något av områdena rörelsehinder, kommunikation och information, samt 

medicinsk behandling (antidecubitus). 

Digitala hjälpmedel inom vård och omsorg omfattar produkter som i dagsläget saknar användning inom 

hälso- och sjukvården. 

 

 

 

19 Prognosen för GPS-larm, digital tillsyn och läkemedelsrobot baseras på nuvarande spridning av produkten. 

Medelscenariot motsvarar att hela Västra Götaland vid år tre har lika många produkter/1000 invånare som de fem 

kommuner i länet som hade flest produkter år 2020 och vid år fem har länet lika många produkter/1000 invånare som 

de fem kommuner i Sverige som hade flest produkter 2020. För GPS-larm används inte den kommun som har flest 

GPS-larm per 1000 invånare på grund av stora policy skillnader jämfört med övriga kommuner. Målgruppen utgörs 

av invånare som är 65 år eller äldre. Prognosen för digital blodtrycksmätare och pulsoximeter baseras på tidiga 

uppskattningar från en pågående kartläggning av behov och ska även dessa ses som mycket preliminära 

uppskattningar.  
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Av detta följer att det finns två luckor utifrån dagens avtal om digitala hjälpmedel inom både vård och 

omsorg ska kunna införas i hela Västra Götaland.  

1. Digitala hjälpmedel utan användningsområde inom hälso- och sjukvården idag, det vill säga som enbart 

används inom socialtjänst och omsorg täcks inte av nuvarande samarbetsavtal då detta tydligt pekar på 

hälso- och sjukvård. 

 

2. Digitala hjälpmedel som har en användning inom hälso- och sjukvården, men som inte tydligt är en del 

av samarbetsavtalet kan inte fullt ut nyttjas av kommunerna. I och med att kommunen är en avtalspart 

i samarbetsavtalet, men inte i överenskommelsen, kan endast kommunerna avropa produkter som faller 

inom de produktområden som definieras i samarbetsavtalet (rörelsehinder, kommunikation och 

information, samt medicinsk behandling (antidecubitus)). Kommunerna kan alltså inte beställa 

produkter som faller inom Överenskommelsen (exempelvis olika produkter för att mäta egna 

hälsoutfall). Det finns dock en möjlighet för kommunen att genomföra en förtroendeförskrivning där 

regionen har kostnadsansvar. Om regionen har kostnadsansvaret för alla de aktuella produkterna är 

detta inte en lucka. 

Utredningen har identifierat fyra alternativ på väg framåt för hur de produkter som inte tydligt ingår i dagens 

avtal kan hanteras. Dessa olika förslag illustreras i figuren nedan och beskrivs därefter. 

Figur 43: Alternativ för hantering av avtal

 

 

1) Inget nytt avtal tas fram, utan samarbetsavtal används med vidgad tolkning 

Förslaget innebär i praktiken att det är nödvändigt att för varje produkt hitta ett möjligt användningsområde 

både inom hälso- och sjukvården, och mer specifikt inom de områden som berörs av samarbetsavtalet. 

Kommunerna kan hyra eller köpa in produkten på samma sätt som idag, antingen genom personligt 
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förskrivna hjälpmedel med referens till Hamburgundantaget eller som grundutrustning via inköpscentral. 

Den här lösningen har tillämpats av andra regioner för att tillgängliggöra produkter med användning inom 

kommunal sektor. Om inte en tillräckligt bred tolkning görs kan det emellertid uppstå begränsningar i 

önskat sortiment.  

Exempel på tolkningar som skulle behövas vid detta alternativ: 

Exempel på produkt Exempel på tänkbara medicinska 

användningsområden 

Exempel på tolkning för att 

det ska anses passa in i 

samverkansavtalet 

Sensorer/kameror för 

digital tillsyn 

Förskrivning för invånare med behov 

av tillsyn eller övervakning inom 

hemsjukvården eller för 

kommunikation vid distansbesök inom 

exempelvis rehabilitering. 

Exempel på ISO-kod: 22 27 24 

Produkten anses rymmas inom 

samarbetsavtalets kategori 

”kommunikation och kognition” 

eftersom det handlar om 

information om kommunikation 

med personal. 

GPS-larm Användning inom hälso- och 

sjukvården för patienter med kognitiv 

funktionsnedsättning som medför 

aktivitetsbegränsningar. GPS-larm 

syftar till att öka tryggheten hos patient 

och närstående samt bibehålla 

aktivitetsförmåga då patient på grund 

av sjukdom, skada eller 

funktionsnedsättning känner oro att 

vistas utanför hemmet. 

Exempel på ISO-kod: 22 27 24 

Produkten anses rymmas inom 

samarbetsavtalets kategori 

”kommunikation och kognition” 

eftersom det handlar om 

information som skickas mellan 

invånare och personal. 

Digital våg Kan förskrivas till en hjärtsviktspatient 

för att stärka egenvård och för att som 

en del i behandling övervaka vikt – 

både för invånaren och för att dela dessa 

uppgifter med personal inom hälso- och 

sjukvården. 

Produkten anses rymmas inom 

samarbetsavtalets kategori 

”kommunikation och 

information” eftersom det 

handlar om information om den 

egna situationen och 

kommunikation med personal. 

Läkemedelsrobot Kan förskrivas till patient med 

kognitiva svårigheter för att hen ska 

kunna sköta sin medicinering på ett 

säkert sätt och där tidspåminnare i 

kombination med dosett inte fungerar. 

Exempel på ISO-kod: 22 27 16 

Produkten anses rymmas inom 

samarbetsavtalets kategori 

”kommunikation och 

information” eftersom det avser 

minnesstöd. 

 

Utredningens bild av detta alternativ är att det i praktiken skulle begränsa sortimentet och att nödvändiga 

tolkningar skulle innebära viss juridisk risk. Med juridisk risk menas här risken att någon skulle överklaga 

den juridiska grunden för att en produkt finns i sortimentet, och att om det bedöms vara fallet skulle den 

produkten då behöva plockas ur sortimentet. Detta alternativ kan också få större påverkan på rådande policy 

och arbetssätt, exempelvis den rådande policyn om att det är medicintekniska produkter som ska inkluderas 

i sortimentet. 
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2) Inget nytt avtal tas fram, utan kommun får tillgång till produkterna genom att grundutrustningsavtalet 

används för produkter inom överenskommelsen 

Detta förslag nyttjar också existerande avtal, men i en mer begränsad form. Alternativet är endast möjligt 

för produkter med användning om hälso- och sjukvården och mer specifikt för de som omfattas av 

överenskommelsen.  

Grundutrustningsavtalet ger kommunerna möjlighet att köpa produkter som ryms inom 

Hjälpmedelscentralens sortiment. Som det är skrivet skulle det kunna omfatta produkter som ryms i 

överenskommelsen, och inte enbart produkter inom samarbetsavtalet. Det senare är den emellertid den 

traditionella tolkningen och den ursprungliga intentionen. 

Denna lösning har begränsningen att kommunen inte kan använda produkterna för förskrivning, utan enbart 

som grundutrustning. Exempelvis kan ett särskilt boende utrustas med egenmonitoreringsutrustning, medan 

kommunen själva inte kan förskriva samma utrustning till en person i hemtjänsten. Utredningens bild är att 

detta alternativ kan begränsa sortimentet samtidigt som tolkningen av grundutrustningsavtalet inte är 

etablerad. Utredningen rekommenderar ändå detta alternativ om det anses vara fullgott att kommunerna får 

tillgång till produkterna som grundutrustning.  

 

3) Tilläggsavtal för att täcka in de produkter som ej täcks idag i existerande samarbetsavtal tas fram 

Om dagens avtal inte har täckning för relevanta produkter är ett alternativ att träffa ett tilläggsavtal till 

samarbetsavtalet för att inkludera dessa. Ett tilläggsavtal skulle vara ett kort dokument som förklarar att 

definitionen av produkter som ryms inom samarbetsavtalet har vidgats, men i alla andra avseenden hänvisa 

till innehållet i samarbetsavtalet.  

För att ett tilläggsavtal ska vara möjligt att underteckna krävs att det finns upphandlingsjuridiska 

förutsättningar för att kunna nyttja Hamburgundantaget. Uppfylls dessa förutsättningar kan kommunerna 

köpa produkter via Hamburgundantaget precis som för övriga hjälpmedel. 

För de medicinska produkter som inte ingår i samarbetsavtalet är detta alternativ också att rekommendera. 

Detta alternativ innebär dock att det kommer finnas produkter som ingår i två avtal – dels i det nya 

tilläggsavtalet till samarbetsavtalet, dels i överenskommelsen. Detta förhållande kan innebära en otydlighet. 

För produkter med primär användning inom socialtjänsten är det mer otydligt. År 2018 genomförde Västra 

Götalandsregionen en efterforskning om förutsättningarna fanns för att inkludera grundutrustning med 

primär användning inom socialtjänsten i samarbetsavtalet. Av detta arbete framkom att graden av samarbete 

inte bedömdes vara tillräckligt stor mellan regionen och kommunerna och att det tjänade primärt 

kommunens mål snarare än ett gemensamt mål. Således kunde inte grundutrustning ingå i samarbetsavtalet 

utan det upprättades ett separat avtal där regionen istället agerar inköpscentral. 

För att samverkansavtalet ska vara möjligt att använda för digitala hjälpmedel som används inom 

socialtjänsten krävs alltså en förändrad bedömning. Det finns argument för att hjälpmedel med primär 

användning inom socialtjänsten skulle kunna vara att betrakta som ett gemensamt arbete mot gemensamma 

mål som gynnar båda parter. Det går exempelvis att hävda att även digitala hjälpmedel bör omfattas av det 

gemensamma hjälpmedelsansvaret i Västra Götaland oaktat lagrum. Ett argument mot grundutrustning var 
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att socialtjänsten inte är del av samma vårdkedja, men det går att välja att se det som en bredare vård- och 

omsorgskedja där samverkan mellan huvudmän behöver fungera för att invånaren ska ha en sammanhållen 

vård och omsorg. Det går även att peka på regionen och kommunernas gemensamma ansvar för prevention 

och folkhälsa samt att regionen gynnas av ett mer välfungerande hjälpmedelsarbete i kommunal sektor om 

det förebygger och minskar på behovet av hälso- och sjukvård. 

 

4) Nytt avtal tas fram vid sidan om samarbetsavtalet och kommuner beställer produkterna via 

inköpscentral  

För produkter som inte bedöms rymmas inom befintliga avtal eller kunna läggas till i samarbetsavtalet 

återstår alternativet att ta fram ett nytt avtal. Detta gäller enbart produkter som har sin huvudsakliga 

användning inom kommunal sektor idag. För dessa produkter har detta alternativ fått bredast stöd i arbetet 

med utredningen. 

Det nya avtalet bör hämta inspiration från grundutrustningsavtalet så att regionen agerar inköpscentral och 

kommunerna hyr eller köper produkter från Hjälpmedelscentralen. Precis som för grundutrustningsavtalet 

bör avtalet peka tydligt på Samarbetsavtalet och de villkor som finns där avseende stödverksamhet. Det bör 

också framgå att det gäller personligt bedömda hjälpmedel, i likhet med formuleringar i övriga avtal kring 

personligt förskrivna hjälpmedel. 

När utredningen genomfördes för grundutrustning påpekades att det finns en juridisk oklarhet i vilken 

utsträckning en inköpscentral kan paketera den inköpa produkten/tjänsten med andra tjänster. Lagen ger 

utrymme att göra påslag för ”stödverksamhet till inköp”. Att regionen bistår med stöd och rådgivning kring 

inköpta produkter klassas som stödverksamhet, men rättsläget kring ”egenproducerade tjänster”, 

exempelvis logistik och service, bedömdes vara oklart. I dagsläget bistår regionen med samtliga av dessa 

tjänster för grundutrustning, men det är viktigt att vara transparent kring vilka delar av priset gentemot 

kommunerna som utgörs av upphandlade produkter och tjänster och vad som utgörs av stödverksamhet. 

För att vara på den säkra sidan är det viktigt att kostnaden för stödverksamhet är rimlig i förhållande till 

den totala kostnaden och att den per produkt och kommun inte överstiger gränsen för direktupphandling. 

 

5.4.1 Hur avtalsfrågan bör hanteras vidare 

Utifrån ovanstående resonemang är utredningens rekommendation att  

• Digitala hjälpmedel med användning inom hälso- och sjukvården, som inte ryms inom samarbetsavtalet 

idag 

- erbjuds till kommunerna som grundutrustning genom att produkterna finns i sortimentet genom 

överenskommelsen (alternativ 2 ovan) 

- läggs till existerande samarbetsavtalet genom tilläggsavtal (alternativ 3 ovan) 

• Digitala hjälpmedel utan användning inom hälso- och sjukvården idag inkluderas genom att ett nytt 

avtal tas fram (alternativ 4 ovan) 

 

Bedömningen av om en produkt anses ha en användning inom hälso- och sjukvården eller inte bör göras av 

styr- och ledningsfunktionen för hjälpmedel, baserat på tillverkarens avsedda användning. När beslut har 

tagits kring hur avtalsfrågan ska tas vidare återstår ett antal ytterligare beaktanden.  
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När en produkt ska introduceras i sortimentet behöver det fattas beslut om inom vilket avtal produkterna 

ska hanteras. Vilken aktör som ansvarar för detta och vilka beslutskriterier som ska användas behöver 

beslutas när avtalsfrågan är hanterad. Till vilket avtal en produkt tillhör avgör sedan om det kan avropas av 

kommunerna med referens till Hamburgundantaget eller om det görs via en inköpscentral. Ett möjligt 

exempel på beslutsträd illustreras i figuren nedan: 

 

Figur 44: Beslutsträd för att avgöra om en produkt ska hanteras inom nytt eller existerande avtal 

 

Det är av vikt att de produkter som introduceras tidigt i arbetet är av karaktären att de kan hanteras i 

existerande avtal alternativt att ett tilläggsavtal/nytt avtal skyndsamt tas fram. 

I det fortsatta arbetet och i vägvalen kring hur avtalsfrågan hanteras framåt kan det vara klokt att överväga 

de praktiska konsekvenserna av de olika alternativen. I nuläget har varje avtal för Hjälpmedelscentralen en 

separat finansieringsmodell och ekonomisk redovisning. När nya produkter introduceras så behöver de 

redovisningsmässiga konsekvenserna övervägas, oaktat vilket avtal produkterna täcks av. Sannolikt är det 

lämpligt att tillämpa projektredovisning för de produkter som introduceras inom ramen för samarbetet, så 

att kostnader och intäkter kan särskiljas från övriga produkter inom respektive avtal och istället redovisas 

tillsammans med övriga digitala hjälpmedel inom ramen för samarbetet. 

 

5.5 Hur ser behoven ut kopplat till upphandling av digitala hjälpmedel?  

Behoven kopplat till upphandling av digitala hjälpmedel kan delas upp i flera delar. Dels finns behov att 

utreda vilka produkter och tjänster inom området digitala hjälpmedel som ska upphandlas och vilken aktör 

som ska bedriva upphandlingen. Dels finns behov av att utreda hur själva upphandlingsarbetet bör skötas 

rent praktiskt. Dessa frågor för utredning illustreras i ramverket nedan. 

  

Finns produkten eller en liknande 

produkt i nuvarande sortiment?

Nej

Har produkten en användning inom 

hälso- och sjukvården idag?

Klassificeras produkten som en 

medicinskteknisk produkt?

Nej

Nej

Produkten hanteras inom nytt avtal som 

ska tas fram och inköp sker via 

inköpscentral

Produkten hanteras med 

tilläggsavtal till existerande 

samarbetsavtal

Inkluderas produkten i något av de områden 

som omfattas av det existerande 

samarbetsavtalet?

Nej

Produkten hanteras inom 

existerande samarbetsavtal

Ja

Ja

Ja

Ja
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”Patientnyttan ska vara i fokus och målet är att tillhandahålla jämlik vård. Då 

blir en utökning av Hjälpmedelscentralens uppdrag en självklar lösning, som är i 

linje med regionens målsättning.” 

 

Områdeschef Rehab, Närhälsan i Västra Götalandsregionen 
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Figur 45: Ramverk för analys av upphandlingsbehov 

 

 

I detta avsnitt kommer punkterna A och B behandlas, medan svar kring arbetssätt och organisation, punkt 

C, behandlas under kapitel 5.6 respektive kapitel 5.7. 

På övergripande nivå är behoven väldigt liknande de behov som finns för hjälpmedel. Det har också funnits 

vara önskvärt att bygga på existerande strukturer för att effektivisera arbetet och förenkla för samtliga 

aktörer. Detta avsnitt handlar därför primärt om de områden där det identifierats behov av justeringar. 

 

5.5.1  Vad ska upphandlas och av vem? 

Precis som på övriga områden finns stora vinster i att samordna upphandlingsarbetet och att efterlikna 

existerande strukturer. Således bör regionen genom Koncerninköp med stöd av Hjälpmedelscentralen 

hantera upphandling av digitala hjälpmedel på ett liknande sätt som upphandling av traditionella 

hjälpmedel. Koncerninköp bör genomföra dessa upphandlingar som en inköpscentral och mer specifikt som 

en grossist. Detta är också det upplägg som finns hos samtliga övriga regioner som arbetar med digitala 

hjälpmedel. 

En central fråga för utredningsarbetet har varit huruvida regionen har kommunalrättslig befogenhet att 

upphandla produkter och tjänster som enbart används inom ramen för Socialtjänstlagen och som inte har 

någon användning inom Hälso- och sjukvårdslagen. För att besvara denna fråga har juridisk expertis från 

Sveriges Kommuner och Regioner kopplats in. Deras utredning pekar på att det inte föreligger några hinder 

för Koncerninköp och Hjälpmedelscentralen att bedriva den typen av upphandlingsarbete, förutsatt att det 

ingår i uppdraget som givits från relevant nämnd i regionen. Följaktligen behöver Servicenämndens 

nuvarande uppdrag till Koncerninköp och Hjälpmedelscentralen ses över och eventuellt justeras om det inte 

redan kan anses rymmas i dagens uppdrag. Se ett komplett svar från Sveriges Kommuner och Regioners 

nationella kompetenscenter inom välfärdsteknik nedan. 

Vad ska upphandlas och av vem? Hur ska upphandlingsarbetet skötas praktiskt?

Vilken aktör ska upphandla?

Hur ska upphandling av produkt 

respektive tjänst upphandlas?

Vilka övergripande principer 

och generella krav ska råda inom 

upphandlingsarbetet för upphandling 

av digitala hjälpmedel?

Övergripande principer är allmänna 

strategier som ska genomsyra hela 

arbetet medan generella krav är 

egenskaper hos produkten eller 

tjänsten som förväntas återkomma 

vid flera upphandlingar

A B
Vilka arbetssätt och vilken 

organisation bör användas i arbetet 

med upphandling av digitala 

hjälpmedel?

Hanteras i kommande kapitel om 

arbetssätt och organisation

C
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Koncerninköp behöver med stöd av Hjälpmedelscentralen vidare upphandla samtliga komponenter i 

digitala hjälpmedel, vilket inkluderar: 

• Produkt (exempelvis GPS-larm) 

• Grundläggande bastjänster (exempelvis att administrera larmet)  

• Extratjänster (exempelvislarmcentralsverksamhet, uppkoppling) 

• Utbildning och tillhörande material till Hjälpmedelscentralens medarbetare samt för användning mot 

förskrivare och invånare 

• Övriga tjänster (exempelvis service/reparationer) – utifrån önskemål och behov 

 

Andra alternativ, exempelvis att produkt och tjänst upphandlas i separata avtal av regionen eller att 

kommunen upphandlar egna tjänster, har övervägts. Dessa har funnits vara mindre fördelaktiga än ett samlat 

arbetssätt. En samlad upphandling där Koncerninköp står som avtalspart har flera fördelar: 

• Upplägget är juridiskt beprövat och enkelt att förstå 

• Hjälpmedelscentralen kan äga och kontrollera avtalet och produktkedjan, vilket leder till högre kvalitet 

och leveranssäkerhet. Vid separata avtal och leverantörer kan problematik uppstå i form av svårighet 

att synkronisera tjänste- och produktleverans. En samlad leverans minskar också administration, vilket 

är resurseffektivt. 

• Vid leveransproblem finns enbart en avtalspart vid felsökning. Om det finns olika leverantörer för 

produkt och tjänst finns risk att det blir svårt att identifiera vilken part som är ansvarig för felet. Detta 

 

"Vi ser inte några hinder ur ett kommunalrättsligt perspektiv för en samverkan mellan regionen och 

kommunerna om försörjning av digitala hjälpmedel som tilldelas och/eller används under 

Socialtjänstlagen under förutsättning att den ansvariga och förvaltning inom regionen som får ansvaret 

för försörjningen har ett uppdrag från regionen att också utföra detta. Man kan alltså behöva se över 

internt mandat/instruktion/reglemente/delegering eller motsvarande för Västra Götalandsregionens 

Servicenämnd och Hjälpmedelscentralen så att de inte utesluter produkter/tjänster som bara har 

användningsområde inom socialtjänsten.  

För övrigt kan noteras att man bör hålla isär tilldelning och användning. (Digitala) hjälpmedel och 

välfärdsteknik kan tilldelas under HSL genom förskrivning av hjälpmedel för dagliga livet eller under 

SoL genom antingen biståndsbeslut eller beslut i genomförandet/verkställigheten. Vår 

(kompetenscentrets) inställning är att kommuner bör sträva efter att det är insatsen (till exempel tillsyn 

på natten) som beslutas i biståndsbeslutet medan formen för tillsyn (till exempel genom hembesök, 

kamera eller sensor) beslutas i genomförande/verkställigheten. 

Användningen är skild från tilldelningen och kan ju exempelvis ske under SoL även om tilldelningen 

skedde genomförskrivning under HSL. En duschstol kan exempelvis förskrivas under HSL men användas 

under SoL, likaså till exempel ett mobilt trygghetslarm.  

För ytterligare rådgivning hänvisas till Pål Resare, förbundsjurist på SKR och expert på den här typen 

av frågor om den kommunala kompetensen och samverkan mellan huvudmän." 

Sveriges Kommuner och Regioners nationella kompetenscenter inom välfärdsteknik 



15 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel - KS2022/0116-2 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel : Bilaga 1 Utredning Välfärdsteknik i samverkan

 

 

91 

 

 

 

kan leda till försämrad kvalitet och längre ledtider för felsökning. 

• Vid leveransproblem av en tjänst finns det möjlighet at kunna tala med en enad och mer kraftig röst. 

Om kommuner upphandlar egna tjänster blir en enskild kommun en svagare part gentemot leverantören. 

Med en större motpart i form av hela länet ökar incitamenten att leverera med hög kvalitet. 

 

Detta upplägg medför vissa affärsrisker för Västra Götalandsregionen då regionen blir ansvariga för 

leveransen gentemot kommunerna. Det är precis samma affärsrisk som för övriga hjälpmedel. För att 

minimera risken att regionen kommer i kläm om inte leverantören uppfyller sina åtaganden gentemot 

regionen är det viktigt att regionens åtaganden gentemot kommunerna är identiska eller något mindre 

generösa än de åtaganden som leverantören har gentemot regionen. 

Vissa kommuner har redan ett välfungerande arbete inom vissa digitala hjälpmedel. I den mån egna 

integrationer/befintliga tjänster är önskvärda i kommunen bör valmöjligheten finnas att inte använda sig av 

upphandlade tjänster. Avtalet med leverantören bör därför formuleras så att det finns möjlighet att avropa 

produkter och tjänster separat. 

 

5.5.2 Övergripande principer och generella krav 

Som en del av behovsanalysen för upphandlingsarbetet har ett antal olika övergripande principer tagits 

fram. Dessa kan alltså appliceras i samtliga upphandlingar eller i det övergripande arbetet. 

En viktig sådan fråga är hantering av existerande avtal. I linje med den övergripande tolkning av det 

juridiska läget som gjorts på Koncerninköp kan en kommun välja om de vill fullfölja det egna avtalet eller 

byta till det gemensamma avtalet. Bytet kan ske även under avtalstiden. Om någon kommun mot förmodan 

har ett avtal med trohetskrav får de vänta tills det existerande avtalet löper ut. När samarbetet är etablerat 

är målsättningen att kommunerna ska använda det gemensamma avtalet och utbudet. 

En annan fråga av samma karaktär är hantering av takvolymer. I linje med bedömningen att upplägget är 

att betrakta som grossist samt den generella bedömningen som gjorts inom Koncerninköp ska takvolymer 

beräknas för hela regionens behov. Takvolymer behöver alltså inte anges för enskilda huvudmän. 

Beräkningar av takvolymer ska inkludera rekonditionering samt vilken takt som kommunerna ansluter sig 

till samarbetet. Detta innebär att beräkningarna ställer höga krav på analys av både produkten och intresse 

hos verksamheterna. Det finns möjlighet att ta höjd i beräkningarna då det råder en särskilt stor osäkerhet 

på grund av att området digitala hjälpmedel är nytt och att många produkter inte upphandlats tidigare. 

En ytterligare princip format utifrån insamlade erfarenheter är att det är fördelaktigt att upphandla en (1) 

leverantör för respektive produkt som huvudregel. Detta innebär förenklad administration och bättre 

förutsättningar för en mer engagerad leverantör och högre kvalitet i leveransen. Det är viktigt att säkerställa 

att den valda leverantören kan ge tillgång till önskade varianter av produkten. En ytterligare aspekt som 

framkommit är att kortare avtalstider än vanligt kan var att föredra gällande digitala hjälpmedel. Detta för 

att lära sig området initialt och säkerställa att upphandlade lösningar inte blir föråldrade.  

I utredningen har möjligheten att använda sig av funktionsupphandling berörts. Det har påpekats att det kan 

vara önskvärt att närma sig en funktionsupphandling för de aktuella produkterna. Marknaden för digitala 

hjälpmedel är snabbrörlig och produkter och tjänster kan relativt snabbt bli utdaterade – något som kan bli 

riskabelt om en enskild produkt upphandlas. Att istället upphandla ett behov kan ge en större flexibilitet i 
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utförandet från leverantören och möjliggöra ett utbyte av produkter. Detta är också gynnsamt om behoven 

behöver uppfyllas på olika sätt för olika invånare. Exempelvis, för vissa behöver GPS-larmet vara en 

särskilt stöttålig modell, för vissa behöver det vara vattentåligt, medan för ytterligare en grupp behöver det 

ha särskilt lång batteritid. Båda dessa punkter möjliggörs av funktionskraven i en funktionsupphandling.  

Samtidigt kommer många produkter kräva en tydligare kravspecifikation, exempelvis kopplat till 

integration i IT-system, vilket i så fall skulle ge en kombination mellan traditionell kravställning och en 

renodlad funktionsupphandling. Andra personer har uppgivit att funktionsupphandling inte är nödvändig 

för att kunna byta ut produkter mot nya inom eller utanför avtal eller för att kunna säkerställa flera varianter 

av en produkt. Detta kan även göras, och görs idag, med klausuler i mer traditionella upphandlingar. 

Utredningens bild är därför att funktionsupphandling kan vara ett alternativ i det enskilda fallet om det 

bedöms vara ändamålsenligt, men att nuvarande verktyg som används i många fall kommer vara tillräckliga 

i att säkerställa att utbyte är möjligt och att olika behov kan tillgodoses. 

Utredningen har funnit att behovet av att uttalat bedriva innovationsupphandling är lågt. Projektet som 

helhet rör ett breddinförande av produkter där det finns tillämpbara lösningar på marknaden. Vinsten av att 

bedriva en innovationsupphandling är därför liten. I de fall analysen ändå visar på att marknadens 

nuvarande utbud inte alls möter behoven kan det övervägas, men detta bedöms vara osannolikt. Vid särskilt 

komplexa upphandlingar med viss innovationshöjd eller där stor grad av anpassning av produkt och tjänst 

krävs kan istället förhandlat förfarande användas. 

Vidare har utredningen identifierat ett antal generella krav som kan övervägas vid upphandling. Likt 

principer böra dessa krav emellertid prövas inom varje upphandling. 

Ett antal krav gäller både produkt och tjänst som helhet: 

• Användarvänlighet för både personal och invånare är centralt och bör utvärderas och kravställas. I de 

fall där det är möjligt och motiverat kan tester genomföras inom ramen för upphandlingen. 

• Det bör kravställas att både produkt och teknisk lösning ska kunna uppdateras vid behov. I och med att 

marknaden kan förändras snabbt är detta ett sätt att undvika en situation där hjälpmedelsverksamheten 

betalar för något som ej kan användas. Exempelvis kan en produkt eller lösning bli utdaterad om 

kommuner/regionen uppdaterar sina egna system eller tekniken blir så föråldrad att den blir 

inkompatibel med andra nya lösningar.  

• Om möjligt ska lösningen medföra ett mindre behov av anpassning av individens bostad för att 

underlätta installation och användning. Är det möjligt att utifrån datasäkerhet använda existerande 

infrastruktur, exempelvis WiFi eller smarttelefon, är även det positivt. 

 

Ett ytterligare antal identifierade krav är mer inriktade på produkten: 

• Utvärderingen bör om möjligt göras av total ägandekostnad. Slitstarka produkter med möjlighet till 

rekonditionering bör premieras. För vissa av produkterna kommer rekonditionering inte vara möjlig då 

vissa produkter snabbt kan bli utdaterade. 

• För att minska på behovet av fysisk support och stöd vid hantering av produkten bör lång batteritid och, 

om möjligt, fjärrfelsökning kravställas. 

• Närliggande är även behovet av att ta miljöaspekter i beaktande vid utformning av upphandling. 

Exempelvis kan miljövinster komma från just slitstarka produkter eller produkter som kräver en låg 

grad av fysisk support för att minimera transporter. 

• För att möjliggöra användning även i delar av regionen som har svagare uppkoppling har önskemål 
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inkommit på anslutning ska kunna göras via WiFi/4G. 

 

Avslutningsvis finns ett antal generella krav som rör tjänster kring produkten: 

• Tjänster ska kunna integreras mot flera verksamhetssystem (exempelvis öppna API:er) samt följa/tillåta 

relevanta IT-standarder/certifieringar/protokoll (exempelvis Continua, IHE Technical Framework, 

SCAIP). Det är också av vikt att tjänster är kompatibla med Millenium20. För att kunna utforma dessa 

krav krävs en stor IT-kompetens om systemen i regionen och i kommunerna, vilket bidrar till en större 

komplexitet i upphandling jämfört med traditionella hjälpmedel. 

• Ett centralt krav är att leverantören ska ha starka rutiner för datahantering och datasäkerhet 

• Där det finns behov bör upphandlingen säkerställa att leverantören står för support samt utbildning för 

professionen. Detta kan göras vid uppstart och/eller löpande. 

 

5.6 Vilka arbetssätt behövs för ett ordnat införande av digitala hjälpmedel?  

För att kunna samarbeta kring digitala hjälpmedel behövs arbetssätt för att säkerställa ett gemensamt 

sortiment av produkter, ett gemensamt regelverk för användning, löpande omvärldsbevakning, transparent 

och rättvis prissättning och upphandling, hantering av beställningar, rådgivning, kundtjänst och support, 

installation, tekniskt underhåll, service och akutberedskap, lager, logistik och rekonditionering. 

Genomgående visar utredningen att de arbetssätt som finns för detta idag överlag fungerar väl även för det 

tänkta sortimentet av digitala hjälpmedel. För respektive område har utredningen identifierat exempel på 

behov som kan behöva omhändertas för att arbetssätten ska bli så bra som möjligt.  

 

 

 

20 Millennium är det vårdinformationssystem som håller på att införas av Västra Götalandsregionen, och som 

kommunerna i varierande utsträckning också inför eller berörs av 
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Figur 46: Det behöver finnas arbetssätt för att säkerställa att nedanstående områden fungerar 

 

 

Figur 47: Beskrivning av beställningsförfarande utifrån att beställning ska kunna göras både utifrån 

förskrivning och utifrån biståndsbedömning21  

 

 

  

 

 

 

21 HSL – Hälso- och sjukvårdslagen, SoL – Socialtjänstlagen, HMC – Hjälpmedelscentralen 
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service och akut 
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Prisberäkning, 
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uppföljning
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möte med 
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av behov enligt 
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enligt 
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För-
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enligt 

HSL

Uppföljning
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samt 

instruera 

och träna

Prova ut, anpassa och 

välja lämplig produkt 

(vid behov 

specialanpassa)

Uppföljning 

och 
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Verkställande av biståndsbeslut

Beställning av digitalt 

hjälpmedel

• Görs i första hand i Websesam 

med enkla val (telefon eller mail 

vid behov)

• Beställning inkluderar: 

• Hjälpmedel med 

hyra/inköp där HMC 
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sjukvårdsansvaret tar 

hjälpmedelskostnaden (om 

förskrivning) Socialtjänsten tar 

hjälpmedelskostnaden om 

biståndsbedömning



15 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel - KS2022/0116-2 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel : Bilaga 1 Utredning Välfärdsteknik i samverkan

 

 

95 

 

 

 

Tabell 9: Översikt över arbetssätt, behov och gränsdragningar 

Område Behov av arbetssätt Kommentar kring 

gränsdragningar och 

frågor att tydliggöra 

Ansvarig  

Gemensamt 

sortiment av 

produkter 

Befintliga arbetssätt för att införa 

nya produkter och bedöma vilka 

produkter som ska finnas i det 

gemensamma sortimentet behöver 

justeras för att bättre möta behoven 

inom såväl vård som omsorg och 

hantera produkter inom de tre olika 

lagrummen (Hälso- och 

sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, 

Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade) samt för 

att göra horisontella prioriteringar. 

Det finns också behov av att se 

över arbetssätten kopplat till 

digitalisering. Det finns i nuläget 

vissa digitala produkter i 

sortimentet men kanske inte i den 

utsträckning som önskas.  

 

Eftersom det förväntas röra sig om 

ett relativt stort antal ansökningar 

om nya produkter de närmaste åren 

för att utöka sortimentet finns 

också behov av att se över när 

processen kan göras snabbare. 

 

Behoven som identifierats kopplat 

till detta är: 

• Behov av delvis andra 

kompetenser inom styr- och 

ledningsstrukturen 

(biståndschef, 

socialtjänstchef, socialt 

ansvarig samordnare, 

digitaliseringsstrateg) 

• Behov av beslutsstöd som 

värderar aspekter kopplat till 

vård såväl som omsorg, samt 

ger stöd att prioritera mellan 

produkter utifrån nytta, 

komplexitet och angelägenhet 

• Behov av justerade processer 

för införande 

Viktiga gränsdragningar att 

hantera är exempelvis: 

• Hur prioriteringar 

mellan olika 

produktkategorier ska 

göras när det avser 

olika lagrum 

• Hur lednings-

funktionen bäst kan 

organisera sig för att 

omhänderta detta 

 

 

Hur detta bäst 

ska tas om hand 

ska utarbetas 

av styr- och 

lednings-

funktionen för 

hjälpmedel 

under 2022 
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• Mer aktivt förmedla 

information om nyheter i 

sortimentet till 

verksamheterna för att uppnå 

en jämlik användning av 

digitala hjälpmedel 

Gemensamt 

regelverk för 

användning 

Det behöver finnas ett gemensamt 

regelverk för regionen och 

kommunerna för de produkter 

som finns i det gemensamma 

sortimentet. För produkter inom 

Hälso- och sjukvårdslagen finns 

idag en gemensam handbok. Detta 

regelverk kan antingen 

kompletteras med regelverk för 

produkter inom Socialtjänstlagen 

och Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade eller så 

skapas ett liknande regelverk 

parallellt. 

 

Utredningen visar på behov att 

täcka in nedanstående områden i 

ett regelverk: 

• Målgrupp för hjälpmedlet 

• Kriterier för beställning 

• Mål med hjälpmedlet 

• Vem som får beställa 

hjälpmedel 

• Uppföljning 

• Kostnadsansvar 

 

För nya produkter som införs 

behöver regelverket finnas på 

plats innan nya hjälpmedel ska 

vara möjliga att beställa 

 

Viktiga gränsdragningar att 

hantera är exempelvis: 

• Gränsdragning mellan 

vad som är ett 

gemensamt regelverk 

och vad som är upp till 

varje huvudman 

• Hur ledningsfunktionen 

bäst kan organisera sig 

för att omhänderta detta 

Hur detta bäst 

ska tas om hand 

ska utarbetas 

av styr- och 

lednings-

funktionen för 

hjälpmedel 

under 2022 

Omvärlds-

bevakning 

Jämfört med andra mer etablerade 

hjälpmedel finns ett större behov 

av omvärldsbevakning av digitala 

hjälpmedel i syfte att ha god 

kunskap kring invånarnas och 

verksamheternas behov, teknikens 

möjligheter och begränsningar 

samt lärdomar från omvärlden. 

Utredningen visar att det är 

uppskattat att en sådan 

 Hjälpmedels-

centralen 
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omvärldsbevakning omhändertas i 

samarbetet kring digitala 

hjälpmedel och ingår i 

Hjälpmedelscentralens uppdrag. 

Prisberäkning, 

prisjustering och 

uppföljning 

De nya produkter som införs i 

sortiment kommer helt eller delvis 

falla inom nya avtal. För dessa 

behöver en modell för beräkning 

av priser och löpande justeringar 

utarbetas och integreras i 

nuvarande system. Prissättningen 

av nya produkter ska ske utifrån en 

långsiktigt hållbar prismodell. Den 

ekonomiska redovisningen 

behöver också inkludera hur 

finansieringen genom 

samverkansavtalet för digitala 

hjälpmedel hanteras på ett korrekt 

och transparent sätt. 

Viktiga gränsdragningar/ 

frågor att hantera är 

exempelvis: 

• Hur kan produkter som 

på upphandlingsmässig 

grund kan inkluderas i 

nuvarande avtal 

hanteras i 

ekonomiredovisningen? 

 

Hjälpmedels-

centralen i 

dialog med 

Ledningsrådet 

Upphandling Arbetssättet för upphandling för 

digitala hjälpmedel liknar i 

grunden den inköpsprocess som 

finns för hjälpmedel, men blir mer 

omfattande och krävande i vissa 

dimensioner. 

 

Utredningen visar på behov att i 

arbetssätten säkerställa att: 

• representanter från kommun/ 

socialtjänst involveras i 

projektgrupp/referensgrupp 

för enskilda upphandlingar  

• arbetet med behovs- och 

leverantörsanalys samt 

framtagande av kravställning 

inkluderar skillnader i behov 

mellan olika huvudmän 

• ökad kunskapsspridning om 

nyheter i sortimentet till 

verksamheterna samt rutiner 

kring beställning 

 

Utifrån olika produkters karaktär 

finns också ett ökat behov av att: 

• inkludera IT-kompetens från 

både regionen och 

Viktiga 

gränsdragningar/frågor att 

hantera är exempelvis: 

• Hur säkerställs att 

kommunerna får en 

möjlighet att påverka i 

upphandlingen, men att 

det blir på en hanterbar 

nivå? 

• Hur bör en situation där 

behoven hos huvudmän 

skiljer sig åt hanteras? 

• Är det praktiskt möjligt 

att involvera den IT-

kompetens som krävs, 

både från regionen och 

kommunerna? Finns 

dessa resurser 

tillgängliga? 

Koncerninköp 

och produkt-

konsulenter på 

Hjälpmedels-

centralen 
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kommunerna, i 

projektgruppen 

• fördjupa behovs- och 

leverantörsanalys eftersom 

kunskapen om marknaden är 

begränsad 

• reflektera kring eventuell 

prissättning i 

upphandlingsunderlaget då 

det finns fler komponenter att 

ta hänsyn till (produkt, tjänst, 

utbildning, etcetera) jämfört 

med enbart prissättning av en 

produkt 

 

Utbildningar Behovet av utbildningar väntas 

vara högre än för andra produkter, 

framför allt i anslutning till att de 

införs i sortimentet.  

 

Andra regioner som genomfört 

liknande arbeten beskriver behov 

av: 

• Utbildningar i 

beställningssystemet som 

riktar sig till nya beställare  

• Produktspecifika utbildningar 

som kan användas av flera 

olika målgrupper (exempelvis 

förskrivare enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen, 

biståndshandläggare och mer 

invånarnära personal inom 

exempelvis hemtjänst) 

Dialoger i intervjuer och 

workshops styrker detta behov. 

Där framkommer också att många 

efterfrågar digitala utbildningar 

och möjlighet att ta del av 

utbildningsmaterial vid olika 

tillfällen, exempelvis för 

repetition. 

 Hjälpmedels-

centralen 

Hantering av 

beställningar 

Nuvarande arbetssätt för 

beställningar kan fortsättningsvis 

användas. Det som behöver 

hanteras är framför allt att fler 

personalgrupper behöver kunna 
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beställa digitala hjälpmedel och 

att beställning behöver kunna 

göras både utifrån förskrivning 

och biståndsbedömning. Utifrån 

detta finns behov av att 

tydliggöra: 

• Tydliggörande att beställning 

kan göras antingen från 

förskrivning eller 

biståndsbedömning 

• En rutin för att varje 

huvudman utser vilka som får 

beställa och att lägga in 

beställare i systemet 

• Ett enkelt stödmaterial för nya 

beställare (exempelvis guide 

eller instruktions-film)  

Se Figur 49 för beskrivning av 

beställning utifrån förskrivning 

eller biståndsbedömning. 

Rådgivning Baserat på dialog och workshops 

med andra regioner väntas behovet 

av rådgivning vara större än för 

andra hjälpmedel i sortimentet. De 

frågor verksamheterna har behov 

av att kunna rådgöra med 

exempelvis en produktkonsulent 

kring är allmänna frågor kring 

produktsortiment, vid vilka behov 

olika produkter kan vara aktuella 

etcetera 

 Hjälpmedels-

centralen 

Kundtjänst och 

support 

Behovet av kundtjänst och support 

ser olika ut för olika målgrupper. 

• För invånare utan kommunala 

insatser behövs en gemensam 

kundtjänst. Detta bedöms 

kunna hanteras som idag. 

• För invånare med kommunala 

insatser önskar kommunerna 

själva i de flesta fall att 

invånaren vänder sig till 

baspersonal för support 

• För medarbetare inom vård 

och omsorg finns behov av 

gemensam kundtjänst. Vissa 

kommuner önskar hantera 

första linjens kundtjänst 

Gränsdragning mellan vad 

huvudmännen gör själva 

och vad som görs 

gemensamt kan behöva 

tydliggöras och kan också 

behöva vara flexibel utifrån 

att huvudmännen har 

varierande förutsättningar 

och vilja att göra detta 

själva.  

Hjälpmedels-

centralen 
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själva. Detta bedöms kunna 

hanteras som idag 

 

Installation För de flesta digitala hjälpmedel 

väntas behovet av hjälp med 

installation vara begränsat. Flera 

produkter behöver ingen 

installation. För de produkter där 

detta är aktuellt, exempelvis digital 

tillsyn, beskriver några kommuner 

att de själva har kompetens för och 

önskemål om att göra detta. För 

vissa produkter och vissa 

huvudmän, framför allt inom 

hälso- och sjukvård kan detta 

behov finnas. 

Gränsdragning mellan vad 

huvudmännen gör själva 

och vad som görs 

gemensamt kan behöva 

tydliggöras och kan också 

behöva vara flexibel utifrån 

att huvudmännen har 

varierande förutsättningar 

och vilja att göra detta 

själva.  

Hjälpmedels-

centralen 

Tekniskt 

underhåll, 

service och akut 

beredskap 

Det kommer finnas behov av 

tekniskt underhåll och service för 

dessa produkter. Det behöver 

finnas en flexibilitet så att 

underhåll kan göras digitalt när det 

är möjligt och i invånarens hem när 

ett sådant behov finns. Exempel på 

aktiviteter som bör kunna göras 

digitalt är uppdateringar av 

mjukvaror och felsökning. Det 

finns därför behov av kompetens 

och system för detta, samt behov 

av att kravställa detta i 

upphandlingar. 

 

Dialoger i utredningen visar att det 

sannolikt inte finns behov av akut 

beredskap för dessa digitala 

hjälpmedel utan i de fall 

hjälpmedlet inte skulle fungera har 

verksamheterna ofta personal som 

istället får agera (exempelvis åka 

på fysisk tillsyn istället för att 

genomföra digital tillsyn).  

Gränsdragning mellan vad 

huvudmännen gör själva 

och vad som görs 

gemensamt kan behöva 

tydliggöras och kan också 

behöva vara flexibel utifrån 

att huvudmännen har 

varierande förutsättningar 

och vilja att göra detta 

själva.  

Hjälpmedels-

centralen 

Lager Behoven av lager ser liknande ut 

som för befintliga digitala 

hjälpmedel i Hjälpmedels-

centralens sortiment. Det innebär 

att det kommer finnas behov av 

lagerutrymme för nya produkter 

både i ett lager på 

 Hjälpmedels-

centralen 
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Hjälpmedelscentralen och i 

buffertförråd i verksamheterna.  

 

Logistik och 

leverans 

De ledtider som finns idag 

avseende Hjälpmedelscentralens 

sortiment beskrivs fungera väl 

också för detta område. Leveranser 

behöver kunna ske till olika 

destinationer. Buffertförråd väntas 

vara den vanligaste leveransen 

men även leverans till 

uthämtningsställe, till beställande 

verksamhet eller till invånarens 

hem beskrivs även som önskvärt i 

vissa fall. 

 Hjälpmedels-

centralen 

Rekonditionering Behovet av rekonditionering 

kommer variera mellan olika 

digitala hjälpmedel. För flera 

produkter är inköpspriset så pass 

lågt att rekonditionering från ett 

ekonomiskt perspektiv är olönsam. 

Rekonditionering kan ändå ha ett 

stort värde ur ett miljöperspektiv. 

Detta bör övervägas från produkt 

till produkt. 

 Hjälpmedels-

centralen 
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”För att detta ska bli riktigt bra och långsiktigt användbart behöver frågan om 

datahantering omhändertas på ett bra sätt. På kort sikt behöver var och en 

omhänderta frågan exempelvis genom en egen plattform – på längre sikt är det 

bra om den frågan kan omhändertas gemensamt.” 

 

Representant för en medelstor kommun 
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5.7 Hur bör organisationen utformas för att stödja det gemensamma arbetet med 

digitala hjälpmedel? 

Befintliga strukturer och organisation för hjälpmedel beskrivs som välfungerande och kan användas även 

för detta uppdrag. I detta avsnitt beskrivs kort föreslagna justeringar i organisationen som kan skapa bättre 

förutsättningar för det gemensamma arbetet med digitala hjälpmedel.  

Figur 48: Befintliga välfungerande strukturer kan behöva justeras för att skapa förutsättningar22 

 

 

5.7.1 Det behövs ett dedikerat team med ansvar för arbetet med digitala hjälpmedel 

För att genomföra samarbetet med digitala hjälpmedel behövs ett team av personer från de aktörer som idag 

arbetar med digitala hjälpmedel. Utredningens förslag är att etablera ett team som gemensamt ansvarar för 

arbetet med att stegvis utöka sortimentet med nya produkter. Teamet har dimensionerats med fokus på att 

kunna utöka sortimentet med cirka två mindre produktgrupper per år (cirka en till fem produkter per 

produktgrupp). Från Samverkansfunktionen behövs resurser för samordning, från Koncerninköp i Västra 

Götalandsregionen behövs upphandlare, från Hjälpmedelscentralen behövs ett team med flera olika 

kompetenser; processledare, produktkonsulent, utbildare, personal i kundtjänst, tekniker för service 

respektive rekonditionering samt medarbetare inom logistik och lager. För att hålla ihop arbetet medan 

 

 

 

22 HSL – Hälso- och sjukvårdslagen, SoL – Socialtjänstlagen, LSS – Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, MTP – Medicintekniska produkter 

Verksamheten regleras 

av tre avtal

Kommunerna och regionen styr och leder Hjälpmedelsverksamheten gemensamt

Användningen beskrivs i 

Handbok för förskrivning 

av personliga hjälpmedel

Hjälpmedelscentralen
Förser invånare i Västra Götaland med 

hjälpmedel

Uppdrag

Sortiment
Traditionella och digitala hjälpmedel i sortimentet vilket 

revideras löpande

Upphandling Logistik

Rekonditionering

Support

Underhåll

Kommuner och regioner 

hyr och köper hjälpmedel 

till invånaren

49 Kommuner i 

Västra Götaland

VGR

Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO)

Politisk beredningsgrupp MTP

Ledningsråd Medicintekniska produkter

Hjälpmedelsforum (forum för dialog och informationsutbyte)

Ett utökat sortiment med digitala 

hjälpmedel inom HSL, LSS och SOL 

och därtill kopplad kompetens

Revideras med riktlinjer och 

produkthänvisningar för nya produkter
Ev. förtydligande i befintliga avtal 

och/eller nytt tilläggsavtal

Förtydligande 

av  uppdrag 

kopplat till 

digitala 

hjälpmedel
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sortimentet utökas bedöms det också finnas ett behov av två delprojektledare som håller ihop planeringen 

för cirka två nya produktområden per år. 

För att säkra förutsättningarna under den inledande perioden när samarbetet etableras föreslås en 

projektorganisation under 2022. Uppdraget för projektorganisationen beskrivs i figuren nedan och omfattar 

i korthet att hantera förankring och revideringar av samverkansavtalet för digitala hjälpmedel, stötta styr- 

och ledningsstrukturens arbetsgrupp i upprättande av uppdrag och i genomförandet, stötta 

Hjälpmedelscentralens arbetsgrupp i uppstart av genomförande, utreda kvarstående frågor samt att följa 

upp och vidareutveckla modellen. Utöver detta föreslås två delprojekt: 

• Delprojekt utrullning med uppdrag att förbereda och genomföra stegvis utrullning av utvalda 

produktområden utifrån överenskommen plan (ett eller ett par områden i taget). Detta inkluderar 

exempelvis reglering av användning, upphandla, utveckla rutiner och processer för exempelvis 

beställning, utbildning, lager logistik, support, rekonditionering etcetera. Mycket av arbetet utförs av 

linjeorganisationen, med projektlednings-/utvecklingsstöd.  

• Delprojekt datahantering föreslås ha i uppdrag att säkerställa att frågan om hur datahantering ska 

omhändertas på kort- och lång sikt och i linje med rådande lagstiftning. Uppdraget ska genomföras i 

nära dialog med arbetet med Framtidens Vårdinformationsmiljö och fokusera specifikt på de 

avgränsade frågor som rör datahantering och informationssäkerhet kopplat till den data som hanteras i 

digitala hjälpmedel, inte på hur dessa frågor ska lösas i stort. 

 

Figur 49: Uppdraget till projektorganisationen 202223  

 

 

 

 

 

23 HMC – Hjälpmedelscentralen, FVM – Framtidens Vårdinformationsmiljö 

Huvudprojektet: Påbörja genomförande av Välfärdsteknik i samverkan

• Utveckla modell/process för hur användning 
ska regleras (exempelvis handbok)

• Utreda ev. kvarstående frågor
• Följa upp och utvärdera utrullning
• Sammanställa lärdomar
• Vidareutveckling av modell och arbetssätt
• Uppdatera plan för införande
• Sammanställa beslutsunderlag

Uppdrag: Exempel på nödvändiga kompetenser

• Erfaren projekt- och processledning
• God kännedom om verksamheterna och 

deras uppdrag
• Avtal och upphandling
• Förändringsledning
• Digitalisering
• Uppföljning och utvärdering

Delprojekt: Utredning Datahantering

Uppdrag

• Säkerställa att frågan om hur datahantering ska lösas på kort- och lång 
sikt omhändertas ändamålsenligt och i linje med rådande lagstiftning. 

• Exv. utreda hur informationssäkerhet, datahantering och lagring 
fungerar för dessa produkter och säkerställa att det hanteras inom 
ramen för FVM eller annan lämplig gruppering

Delprojekt: Utrullning av utvalda produktområden

Uppdrag

• Förbereda och genomföra stegvis utrullning av utvalda 
produktområden (Egenmonitorering + ett nytt område)

• Vidareutveckla hur användning regleras (riktlinjer och processer)
• Inkl. exv. upphandla, utveckla rutiner, riktlinjer och processer för 

exv. beställning, utbildning, lager, logistik, support, rekonditionering
• Säkerställa stegvis överlämning till linjeorganisationen

Exempel på nödvändiga kompetenser

• Projektledning, upphandling, förskrivning, produktkonsulent, 
logistik, support, utbildning, teknik, digitalisering, förändringsledning

Exempel på nödvändiga kompetenser

• Projektledning, digitalisering, informationssäkerhet, datahantering, 
verksamhetskompetens, avtal och juridik, FVM

• Process- och projektledning
• Hantera samverkansavtal (ex presentationer, 

remisshantering)
• Upprätta formella uppdrag baserat på 

överenskommelsen
• Säkerställa uppstart av arbetsgrupp(er) hos 

berörda aktörer i linjeorganisationen (exv. 
Ledningsrådet och HMC) för genomförande
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Omfattningen på resurser för att genomföra en stegvis utrullning av digitala hjälpmedel väntas öka stegvis. 

Initialt behövs vissa kompetenser finnas tillgängliga, för att genomföra exempelvis upphandlingar och 

förbereda införande genom att utveckla rutiner, processer och utbildningsmaterial samt genomföra tekniska 

förberedelser. När leveranserna påbörjas behövs en successiv ökning av resurser för att handha de volymer 

som nyttjas. Detta illustreras i Figur 50 och  

Figur 51. 

 

Figur 50: Vilka roller behövs? (HMC – Hjälpmedelscentralen)

 

 

Figur 51: Hur tros första året se ut?

 

Delprojekt-ledare

“Fasta” resurser “Rörliga” resurser utifrån produktantal och produktvolym

Roll Huvudsakliga uppgifter Roll Huvudsakliga uppgifter

Processledare

Produkt-

konsulent

Upphandlare

Samordnare 

Omfattning

• Projektledn. inom 1-2 områden

• Bistå/kravställa upphandl., utbildn. etc

• Vidareutveckla modell/arbetssätt

• Processledning HMC

• Personalledning HMC

• Bistå upphandling, utbildning etc.

• Omvärldsbevakning

• Upphandlingar (ca 2 per år)

• Rådgivning/konsultation

• Avtalsvård

• Upphandlingar ca 2 per år

• Hantering av ansökningar

• Regelverk och riktlinjer

• Ledning av beredningsgrupp, forum 

för digitala hjälpmedelssamordnare

Lagerpersonal

Transportör

Tekniker för 

underhåll

Tekniker för 

rekonditionering

Kundtjänst

Utbildning/ 

rådgivning

IT/system-

förvaltning

Ekonomi/ uppfölj.

• Hantera lager (packa, plocka etc.) • Initialt befintlig. 

• Upp till 100% på tre år

• Transport till buffertförråd och 

andra leveransplatser

• Initialt befintlig. 

• Upp till 150% på tre år

• Test, montering, service, teknisk 

support, underhåll, felsökning, 

reparationer etc.,

• Initialt 50%

• Upp till 400% på tre år

• Tekniker som återställer och rengör 

produkter så de kan återanvändas

• Initialt 50%

• Upp till 200% på tre år

• Svara på frågor från invånare och 

personal (kommun och region)

• Hantera beställningar

• Initialt 100%

• Upp till 200% på tre år

• Utbilda personal (kommun och 

region) i produkt och beställarsystem

• Rådgivning utifrån behov

• Initialt 100%

• Upp till 200% på tre år

• Sätta upp nya produkter och 

beställare i WebSesam

• Ytterligare utifrån produkt

• Initialt 50%

• 50-100% över tre år

• Skapa affärs/prissättningsmodell

• Uppföljning och justering av modell

• Initialt 50%

• Upp till 100% på tre år

Omfattning

• 100% omgående

• 100% omgående

• 100% rel. 

omgående

• 100% omgående

• 100% prel. sept.

Ovanstående är exempel på ansvarsområdena – det kommer vara viktigt särskilt 

initialt att hjälpas åt med olika uppgifter och ansvarsområden så att de underlag som 

behövs tas fram – och att servicenivån kan vara hög gentemot medarbetare

Huvudprojekt-

ledning

Samverkansavtalet: Förankring, dialog, 

remisskonferenser, revideringar

Stötta upprättande av uppdrag, stötta 

arbetsgrupper exv. Ledningsrådet

Utreda / bistå i hantering av övergripande strategiska frågor: uppföljning, prismodeller, etc. 

Samverkansavtalet: Förankring, dialog

Process- och projektledning

Bistå Ledningsrådet/samverkansfunktionen i 

utveckling av avtal, riktlinjer, arbetssätt etc.

Kunskapsöverföring till linjen. Stötta/bistå utrullningsprojekten (uppdragsbeskrivning, bistå i utveckling av exv. ansökan ti ll 

samverkansfunktionen, upphandlingsunderlag, utbildningsmaterial, utveckling av rutiner etc. utifrån behov). 

Datahantering Datahantering

Process- och projektledning

Förbereda upphandling

Ansökan om sortiment

1 Genomföra upphandling Tidsfrist överklagan
Januari

Lansering

Inköp och test av teknik

Utveckla utbildningar

Utveckla rutiner och arbetssätt

Marknadsföra, utbilda

Utveckla regelverk

Förbereda upphandling

Ansökan om sortiment

Genomföra 

upphandling

Utveckla regelverk

Tidsfrist överklagan

Utveckla utbildningar

Inköp och test av teknik Utveckla rutiner och arbetssätt

Marknadsföra, utbilda
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Figur 52: Hela “etableringsperioden” (januari 2022 – juni 2025)

 

5.7.2 Styr och ledningsstrukturen 

Befintlig styr- och ledningsstruktur har i stort de uppdrag och de kompetenser som behövs för att 

omhänderta uppdraget kopplat till digitala hjälpmedel. Uppdraget bör omfatta styr- och ledning, inklusive 

sortimentstyrning, ekonomistyrning, uppföljning samt regelverk (se   

5

Område 1 ca 3-5 

prod. egenmon.

Utredning datahantering

Process- och projektledning

Förankring, säkra förutsättningar etc.

Område 2 exv. 

läkemedelsrobot

Område 3 exv 

digital tillsyn, 

GPS-larm

Område 4 exv  

prod. egenmon.

Område 5 exv 

”öka 

aktivitetsnivå”

Område 6 exv  

duschrobot

”Huvudprojektet”

Delprojekt 

datahantering

”Fasta resurser”

”Rörliga resurser”

Förbereda upphandling

Ansökan om 

sortiment

Genomföra 

upphandling

Utveckla 

regelverk
Praktiska förberedelser  

(inköp, test, förb. utbildn.)

Tidsfrist 

överklagan
Lansering

Utbildning, rådgivning

Tekniker, transportör etc

Förbereda upphandling

Ansökan om 

sortiment

Genomföra 

upphandling

Utveckla 

regelverk
Praktiska förberedelser  

(inköp, test, förb. utbildn.)

Tidsfrist 

överklagan
Lansering

Utbildning, rådgivning

Förbereda upphandling

Ansökan om 

sortiment

Genomföra 

upphandling

Utveckla regelverk
Praktiska förberedelser  

(inköp, test, förb. utbildn.)

Tidsfrist 

överklagan
Lansering

Utbildning, rådgivning

Förbereda upphandling

Ansökan om 

sortiment

Genomföra 

upphandling

Utveckla regelverk
Praktiska förberedelser  

(inköp, test, förb. utbildn.)

Tidsfrist 

överklagan
Lansering

Utbildning, rådgivning

Förbereda upphandling

Ansökan om 

sortiment

Genomföra 

upphandling

Utveckla regelverk
Praktiska förberedelser  

(inköp, test, förb. utbildn.)

Tidsfrist 

överklagan
Lansering

Förbereda upphandling

Ansökan om 

sortiment

Genomföra 

upphandling

Utveckla regelverk
Praktiska förberedelser  

(inköp, test, förb. utbildn.)

Tidsfrist 

överklagan
Lansering

Tekniker  

2022 2023 2024 2025

Tekniker, transportör etc

Tekniker, transportör etc

Tekniker, transportör etc

Tekniker, transportör etc
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Figur 53).  
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Figur 53: Ledningsstrukturens uppdrag 24 

 

 

För att styr- och ledningsstrukturen ska kunna omhänderta ansvaret för sortiment och prioriteringar inom 

både vård och omsorg kan befintlig organisation behöva förstärkas.  

Figur 54: Hur kan styr- och ledningsfunktionen ges rätt förutsättningar för att hantera uppdraget? 

 

Utredningen har identifierat tre exempel på alternativ för att ge styr- och ledningsfunktionen rätt 

förutsättningar för att hantera uppdraget. 

Det första alternativet innebär att Ledningsrådet Medicintekniska produkter tar sig an uppdraget med 

oförändrade kompetenser och organisation som idag. Fördelen skulle vara att inget utvecklingsarbete skulle 

 

 

 

24 HSL – Hälso- och sjukvårdslagen, SoL – Socialtjänstlagen, LSS – Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, MTP – Medicintekniska produkter 

Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO)

Politisk beredningsgrupp MTP

Ledningsråd Medicintekniska produkter

Hjälpmedelsforum (forum för dialog och informationsutbyte)

• Uppföljning av avtal och 

överenskommelser

• Uppföljning av nyttjandet av 

digitala hjälpmedel inklusive 

avvikelserapporter

• Ekonomisk uppföljning av digitala 

hjälpmedel med transparens 

kring upparbetade kostnader och 

intäkter från produkthyra samt ev

köp. 

Sortimentstyrning

Sortiment med 

utgångspunkt i 

definitionen av digitala 

hjälpmedel

Process för utökning av 

sortiment av digitala 

hjälpmedel

Gemensam 

bedömningsgrund för 

digitala hjälpmedel

Prioriteringar inom det 

förskrivningsbara 

sortimentet (strategisk 

sortimentstyrning)

Ekonomistyrning och uppföljning Regelverk och handbok

I handbok beskrivs exv:

• Vem som får förskriva respektive 

beställa produkter

• Behov som ska ligga till grund för 

förskrivning/beställning

• Avsedd användning

• Vem som har kostnadsansvaret 

- Förskrivning via HSL bärs 

kostnaden av den som har 

hälso- och sjukvårdsansvar

- Beställning för SOL/LSS bärs 

kostnaden av kommunen

Ledningsrådet MTP –
oförändrade kompetenser och 

organisation som idag

Helt nytt Ledningsråd för digitala 
hjälpmedel som inte är 

medicintekniska produkter

Justerat/utökat Ledningsråd med 
fler kompetenser och ev. 

ytterligare beredningsgrupp

Exempel på alternativ
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behövas utan befintlig struktur kan vara oförändrad. Nedsidan med detta alternativ är att nuvarande 

Ledningsråd Medicintekniska produkter inte fullt ut har kompetenser och kapacitet att hantera produkter 

som också berör socialtjänstens område. Detta alternativ har, baserat på dialog med berörda parter, inte 

bedömts relevant.  

Ett annat alternativ är att skapa ett helt nytt Ledningsråd för digitala hjälpmedel som inte är medicintekniska 

produkter. Att skapa ett helt nytt Ledningsråd möjliggör att kunna sätta samman kompetenser och 

organisation utifrån behov. Detta skulle underlätta vissa gränsdragningsfrågor, men sannolikt skapa nya 

utmaningar avseende exempelvis horisontella prioriteringar, ekonomistyrning samt styr- och ledning av 

Hjälpmedelscentralen som då skulle behöva ha två separata ledningsråd. Detta alternativ bedöms också som 

betydligt mer tidskrävande och skulle sannolikt behöva inkludera en politisk process med beslut hos 

huvudmännen kopplat till detta.  

Utredningens föredragna alternativ är att justera eller utöka Ledningsråd Medicintekniska produkter med 

fler kompetenser och eventuellt ytterligare en beredningsgrupp. Fördelarna med detta är att det är möjligt 

att utgå från de välfungerande strukturer och arbetssätt som finns idag och att göra de mindre justeringar 

som behövs för att skapa bättre förutsättningar. Nackdelen är att det innebär att vissa gränsdragningar 

gentemot nuvarande strukturer och arbetssätt behöver beaktas innan förslaget kan realiseras. Underlaget 

från utredningen visar att detta förslag är att föredra eftersom nuvarande Ledningsråd Medicintekniska 

produkter i stor utsträckning har uppdrag, kompetenser och arbetssätt som behövs även inom detta område. 

Att komplettera och förstärka organisation och kompetenser förefaller vara det bästa alternativet. 

Utredningens förslag för att förstärka organisation och kompetenser omfattar: 

1) Ledningsråd Medicintekniska produkter utökas eller justeras med nya kompetenser (ordinarie eller 

adjungerade). Föreslagna kompetenser är biståndschef, socialtjänstchef, socialt ansvarig samordnare, 

representant från Koncerninköp och digitaliseringskompetens. 

2) Att se över beredningsgrupper och handböcker. Utredningen har undersökt flera olika alternativ (se 

Figur 56) och föreslår att Ledningsrådet väljer ett av tre alternativ:  

a) Ingen ny beredningsgrupp skapas utan kompetenser inom socialtjänst och digitalisering adderas 

eller adjungeras vid behov till nuvarande beredningsgrupper för Handbok &Sortiment respektive 

Avtal och Överenskommelser. Befintliga handböcker utökas så att digitala hjälpmedel inom vård 

och omsorg också inkluderas. 

b) En ny beredningsgrupp får ansvar för produkter inom det nya samverkansavtalet för digitala 

hjälpmedel och för grundutrustning. Beredningsgruppen får då ansvar för både handbok/regelverk 

för dessa produkter samt för avtal och överenskommelser.  

c) En ny beredningsgrupp får ansvar för produkter som beställs efter biståndsbedömning inom 

Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beredningsgruppen 

får då ansvar för både handbok/regelverk för dessa produkter samt för avtal och överenskommelser. 

3) Samordnare eller strateg på samverkansfunktionen med ansvar för de hjälpmedel som sortimentet 

utökas med alternativt som hanteras i den nya beredningsgruppen 

4) Nytt forum för digitala hjälpmedelssamordnare med en representant från varje huvudman. Forumet ska 

åtminstone initialt vara ett komplement till befintligt hjälpmedelsforum och behandla likartade frågor 

som hjälpmedelsforum gör idag men för digitala hjälpmedel inom vård och omsorg. Lämpliga 

kompetenser är exempelvis sjuksköterska, biståndshandläggare eller personer med ansvar för 
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välfärdsteknik. Samverkansfunktionen föreslås ansvara för detta forum och fungera som ordförande 

och sekreterare vid möten. 

 

Figur 55: Exempel på justeringar i organisationen för att omhänderta uppdraget25 

 

Figur 56: Olika strategiska alternativ för hur organisationen kan justeras26  

 

  

 

 

 

25 MTP – Medicintekniska produkter, SAS – socialt ansvarig samordnare 
26 HSL – Hälso- och sjukvårdslagen, SoL – Socialtjänstlagen, LSS – Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, MTP – Medicintekniska produkter, BG – Beredningsgrupp 

Förslag på förstärkningar till Ledningsrådet

Ny beredningsgrupp med uppdrag att bereda och utreda detaljerna kring de 

frågor som rör ledning och styrning av vissa digitala hjälpmedel. I 

beredningsgruppen bör exv biståndschef, socialtjänstchef, SAS, 

digitaliseringsstrateg, personal som beställer hjälpmedel finnas med.
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5.7.3 Koncerninköp 

På ett övergripande plan är organisationsstrukturen för upphandling samma som vid upphandling av övriga 

hjälpmedel.  

Organisationen behöver dock växa i takt med införandet av digitala hjälpmedel för att klara av en ökad 

arbetsbelastning. Utöver att antalet upphandlingar blir fler är det också förväntat att tiden per upphandling 

kan bli något större för digitala hjälpmedel. Som beskrivet under avsnittet om arbetssätt blir åtagandet mer 

komplext med avseende på att det berör fler huvudmän och att produkterna är både nya och mer komplexa 

(på grund av en kombination av produkt och tjänst samt en större IT-komponent). Det är exempelvis att 

förvänta att behovs- och leverantörsanalysen kommer ta längre tid, att kravställningen med en kombination 

av funktionskrav och produktkrav som ska tillgodose fler aktörer blir mer komplex, att det kan behövas 

mer tid för att informera om upphandlingen och det nya sortimentet till huvudmännen, etcetera. 

I takt med att organisationen växer behöver det säkerställas att den gör det med fokus på rätt kompetens 

och resurser. Det är att föredra att upphandlarna som arbetar som projektledare har erfarenhet och kunskap 

inom dessa områden, även om expertkompetens i projekt- och referensgrupper finns att tillgå. 

 

5.7.4 Hjälpmedelscentralen 

På ett övergripande plan är organisationsstrukturen och de roller som behöver finnas på plats samma som 

för de digitala hjälpmedel som redan finns i sortiment inom kommunikation och kognition. För att handha 

nya produkter behövs därför framför allt en resursförstärkning så att organisationen kan skalas upp och de 

behov som beskrivits i exempelvis kapitel 5.6 kan omhändertas. Befintlig organisation behöver också 

kompletteras med kompetenser inom socialtjänst, exempelvis hos processledare och/eller 

produktkonsulent.  

Organisationen behöver också kunna växa i takt med införandet av digitala hjälpmedel för att klara av en 

ökad arbetsbelastning när nya produkter introduceras, och Hjälpmedelscentralens stödtjänster behövs även 

för dessa. Inför att en ny produkt ska införas behöver Hjälpmedelscentralen medverka i utformning av 

upphandlingar och förbereda för införande. När en produkt sedan har lanserats behöver stödtjänster utföras 

– från utbildningar till handhavande av beställningar, logistik, kundtjänst, teknisk service, rekonditionering 

med mera. En central del av Hjälpmedelscentralens uppdrag är också prisberäkningar, prisjusteringar och 

uppföljning för att säkerställa transparens och rättvisa i prissättning.  

I takt med att organisationen växer behöver det säkerställas att den gör det med fokus på rätt kompetens 

och resurser.  

 

5.7.5 Beställande verksamheter 

Försörjning av digitala hjälpmedel ska ske med arbetssätt som bygger på befintliga strukturer. Det innebär 

att beställande verksamheter beställer eller förskriver digitala hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen med 

stöd i handbok och regelverk. För att skapa förutsättningar för lokal användning av digitala hjälpmedel kan 

det finnas behov av teknisk integration mot lokala system. Verksamheterna kan också behöva 

vidareutveckla lokala arbetssätt och riktlinjer för användning av hjälpmedlet utifrån enskilda verksamheter 
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samt säkerställa att medarbetare har rätt utbildning för att kunna beställa hjälpmedel och sedan stödja 

invånarna i användning av deras hjälpmedel.  

Figur 57: Uppdrag för beställande/förskrivande verksamhet (HMC - Hjälpmedelscentralen)

 

En framgångsrik implementering förutsätter utbildad personal inom digitala hjälpmedel och goda 

organisatoriska förutsättningar. Personalen behöver utifrån respektive roll och ansvar kunskap om digitala 

hjälpmedel. Nedan listas förslag på roller och ansvar: 

• Digital hjälpmedelssamordnare som har ett lokalt övergripande samordnande ansvar för införande av 

och för arbetet med digitala hjälpmedel. Den digitala hjälpmedelssamordnaren deltar aktivt i 

erfarenhetsutbyte i länet för att identifiera lokala behov och synpunkter. Denna ansvarar för att löpande 

hålla sig uppdaterad om nuvarande och kommande sortiment.  

• Arbetsgrupp/ansvarig för uppstart och tekniska förutsättningar. Deras ansvarsområde skulle 

exempelvis innefatta. att ta fram en lokal rollfördelning och rutiner vid installation, nyttjande, service, 

support, uppföljning etcetera. Denna typ av gruppering ses också kunna medverka i det arbete som 

krävs då en huvudman önskar utveckla egna integrationer mot befintliga verksamhetssystem. 

• Förskrivare eller behovsbedömare bedömer invånarbehov och gör beställningar (förskrivning eller 

biståndsbeslut) med stöd i handboken eller lämpligt regelverk 

• Baspersonal hanterar digitala hjälpmedel i arbetet och stöttar invånaren i hanteringen av digitala 

hjälpmedel. Exempelvis hemtjänstpersonal som genomgått relevant utbildning, och därefter handhar 

larm eller digital tillsyn. 

Utöver ovan listade roller och ansvar förutsätter en framgångsrik implementering även goda organisatoriska 

förutsättningar vilket innefattar vilja, mandat och intresse från högsta ledning, samt budgeterade medel för 

det förändringsarbete som behövs.  
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handboken
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Betala 
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Figur 58: Förslag på förutsättningar som bör finnas på plats hos varje huvudman

 

5.8 Hur bör finansiering utformas för att stödja det gemensamma arbetet med digitala 

hjälpmedel? 

För att stödja det gemensamma arbetet med digitala hjälpmedel behöver frågan om finansiering hanteras 

på kort respektive lång sikt. 

Långsiktigt finansieras samarbetet kring digitala hjälpmedel, precis som för övriga hjälpmedel, genom att 

verksamheter i kommuner och regionen hyr hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen och där tjänster såsom 

utbildning, rådgivning, logistik, teknisk service och underhåll är inkluderat i produkthyran. Det är också 

möjligt för verksamheterna att köpa hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen, då ingår leverans av ett 

färdigmonterat hjälpmedel som är klart att använda. Service och underhåll på köpta produkter debiteras 

enligt gällande timpriser. Prissättningen för hjälpmedel sker med transparens och ekonomisk uppföljning 

delas med såväl kommunala som regionala verksamheter. Det är svårt att uppskatta hur stort det 

procentuella påslaget kommer att vara för att täcka kostnaderna för Hjälpmedelscentralens tjänster eftersom 

flera faktorer påverkar detta – exempelvis inköpspris från leverantör, efterfrågan på stödtjänster såsom 

utbildning, rådgivning, kundtjänst, teknisk service och underhåll etcetera. En hörnsten i arbetet med 

hjälpmedel är att prissättningen ska vara rättvis, och påslaget på hyran för att täcka tjänsterna regelbundet 

justeras upp och ned utifrån nyttjandet. Detta med full transparens gentemot kommunernas och regionens 

verksamheter.  

För att etablera det gemensamma arbetet med digitala hjälpmedel behövs det en gemensam investering. 

Denna investering kommer att användas under de första åren för lönekostnader till exempelvis process- och 

arbetsledning, produktkonsultent, upphandlare, tekniker, utbildare och supportpersonal. Investeringen 

inkluderar också produktrelaterade kostnader för inköp av de första produkterna, utrustning samt för 

etablering av test och demonstrationsmiljöer. Investeringen är en engångsfinansiering och efter tre år 

förväntas modellen kunna bära sig själv enligt befintlig finansieringsmodell. 

Det är mycket svårt att uppskatta behovet av finansiering. De siffror som utredningen använder sig av 

baseras på dialog med andra regioner, berörda linjechefer och beräkningar av resursbehov baserat på den 
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plan och prognoser som redovisas i denna rapport. Baserat på detta uppskattas den totala kostnaden för 

perioden januari 2022 - juni 2025 till 51 miljoner kronor, och de totala uppskattade intäkter genom ett 

långsiktigt hållbart påslag på produkthyrorna till 17 miljoner kronor. Kvar att finansiera genom en 

gemensam investering är då 34 miljoner kronor, vilket motsvarar tio kronor per invånare och huvudman.  

Eftersom resursbehovet och prognoserna är mycket osäkra är det viktigt att redovisningen och arbetet 

framåt präglas av den transparens kring resursåtgång och ekonomisk redovisning som idag används i 

hjälpmedelsverksamheten. Eventuella utestående medel som finns kvar från den gemensamma 

finansieringen 30 juni 2025 föreslås återbetalas till huvudmännen eller, om huvudmännen så beslutar, 

återinvesteras i det fortsatta samarbetet.  

Figur 59: Hur finansieras uppstartskostnaderna (Mkr – Miljoner kronor) 

 

Figur 60: Med en långsiktigt hållbar prissättning på produkterna önskas en självförsörjande 

organisation på tre år (ILLUSTRATIVT EXEMPEL) (Mkr – Miljoner kronor)
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5.8.1 Statliga satsningar kan användas för att gemensamt investera i detta 

Det finns statliga överenskommelser med avsatta medel för digitala hjälpmedel eller närliggande områden. 

Om kommunerna eller regionen skulle önska finns alltså möjlighet att använda statliga medel för att 

gemensamt investera i att etablera samarbetet. De statliga överenskommelser som utredningen identifierat 

omfattar dels existerande överenskommelser med avsatta medel för digitala hjälpmedel, dels närliggande 

satsningar med avsatta medel för samverkan/äldreomsorg eller nära vård. Det finns dessutom flera 

aviserade satsningar som ännu inte beslutats om. 

Utredningen har identifierat flera beslutade satsningar: 

• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, 

kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 

• Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 

• God och nära vård 2021 - En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav 

• Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav 

• Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 

• Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 

• Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 2021 

Totalt omfattar de identifierade satsningarna 1 808 Mkr varav 900 Mkr för regionen och 908 för 

kommunerna. Det totala beloppet som skulle vara relevant för området är dock troligen mindre.  

Ett exempel på överenskommelse med avsatta medel specifikt för digitala hjälpmedel är Överenskommelse 

mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med 

den äldre i fokus. Satsningen syftar till att främja digitala arbetssätt, välfärdsteknik och digitala hjälpmedel 

i äldreomsorgen. I Figur 61 framgår exempel på tillgängliga statliga medel för två huvudmän.  

Figur 61: Exempel av finansiering med statliga medel 
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KAPITEL 6 

Lärdomar från omvärlden 

______________________  
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6  

LÄRDOMAR FRÅN OMVÄRLDEN 
Att det är genomförbart att samarbeta mellan regionen och kommunerna i länet kring digitala 

hjälpmedel har påvisats på flera håll i landet. I detta avsnitt summeras lärdomar från deras arbete. 

 

Flera andra regioner och kommuner27 har gått före och visat att det är genomförbart att samarbeta mellan 

en region och kommunerna i samma län kring att tillhandahålla digitala hjälpmedel via 

Hjälpmedelscentralen. Baserat på deras erfarenheter kan flera lärdomar dras: 

• Beslut, underlag och arbetssätt behöver vara förankrade på såväl politiskt som på tjänstemannanivå och 

i verksamheten 

• Att bygga vidare på befintliga strukturer, rutiner och kompetenser är att föredra 

• Ett stegvis införande av digitala hjälpmedel är en framgångsfaktor 

• Upphandling och tillhandahållande kan göras med olika grad av samarbete. Vilken form som är bäst 

lämpad varierar. 

• Integrering i befintliga tekniska system är komplext, men kan hanteras genom kravspecifikationer vid 

upphandling 

• Skillnaden i kultur mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan bidra till 

samverkanssvårigheter. Kompetens inom båda lagrummen och en öppen dialog är en förutsättning för 

att denna typ av samarbete ska fungera optimalt. 

• Region och kommuner behöver utforma arbetet och sortimentet tillsammans för att få en hög 

nyttjandegrad. 

  

 

 

 

27 Region Dalarna, Region Jönköping, Region Västmanland, Region Östergötland samt Oslo och Skellefteå kommun 

har genomfört liknande arbete. Region Blekinge har påbörjat ett arbete men har tillsvidare pausat detta. 
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Tabell 10: Utformning av liknande arbete i tre regioner  

 Region Dalarna Region Jönköpings län Region Västmanland 

Basfakta 288 000 invånare; 15 

kommuner; samarbetet 

initierat 2014  

365 000 invånare; 13 

kommuner; samarbete 

välfärdsteknik initierat 

2018  

277 000 invånare; 10 

kommuner; nämnd 

startad 2000, 

välfärdsteknik 2013  

Styrning och 

organisation 

• Politisk styrning: 

gemensam nämnd för 

hjälpmedel som 

omfattar både kommun 

och region 

• Regionen är 

värdkommun 

• Nämnden ingår i 

Region Dalarnas 

organisation 

• Tjänstemannastyrning: 

styrgrupp ansvarig för 

drift och utveckling 

• Sortimentsgrupper; 

Brukarråd; Kundråd 

(till exempel för 

välfärdsteknik) 

• Bygger på befintliga 

strukturer och rutiner 

inom 

Hjälpmedelscentralen 

• Politisk styrning: 

gemensam nämnd för 

hjälpmedel som 

omfattar både kommun 

och region 

• Regionen är värdregion 

Nämnden ingår i 

Region Västmanlands 

organisation 

Finansiering • Årlig avgift per 

kommun, bidrag från 

region (2 procent) 

• Intäkter för 

hyrda/köpta 

hjälpmedel 

(självkostnadspris) 

• Nämnden har eget 

resultatansvar 

• Intäkter för 

hyrda/köpta 

hjälpmedel 

(självkostnadspris) 

• Hjälpmedelscentralen 

har eget resultatansvar 

• Intäkter för 

hyrda/köpta 

hjälpmedel, samt 

tjänster 

(självkostnadspris) 

• Nämnden har eget 

resultatansvar 

Avtal • Samverkansavtal för 

nämnden 

• Ska påbörja en 

revidering bland annat 

utifrån utvecklingen 

inom välfärdsteknik 

(till exempel GDPR) 

• Samverkansavtal för 

hjälpmedels-

verksamheten  

• Nya produktområden 

regleras genom 

befintligt avtal 

• Reglemente och 

samverkansavtal för 

nämnden 

Upphandlingsform  • Gemensam 

upphandling av 

tillsynskameror 

genomförd 

• Ramavtal med avrop 

vid behov 

(tillsynskameror) 

• Inte bestämt 

upphandlingsform för 

larm – gemensam eller 

ramavtal 

• Gemensam 

upphandling för 

kommunikation, 

kognition och larm 

(inklusive GPS-larm) i 

sjukvårdsregion 

Mellansverige (7-

klövern) 

Logistik • Genom 

Hjälpmedelscentralen 

(som för övriga 

hjälpmedel) 

• Genom 

Hjälpmedelscentralen 

(som för övriga 

hjälpmedel) 

• Genom 

Hjälpmedelscentrum 

(som för övriga 

hjälpmedel) 

Nya produkt-

kategorier inom 

SOL/LSS 

• Tillsynskameror och 

GPS-larm - 

upphandlades inom det 

befintliga området 

Kommunikation, larm, 

• Digitala produkter och 

välfärdsteknik 

• Fjärrstyrning och 

kontroll av medicinska 

• Digitala produkter och 

GPS-larm 

upphandlades inom det 

befintliga området 



15 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel - KS2022/0116-2 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel : Bilaga 1 Utredning Välfärdsteknik i samverkan

 

 

119 

 

 

 

omgivningskontroll 

och kognition 

behandlingshjälpmedel 

som används i hemmen 

Kognition och 

kommunikation 

• Fjärruppkoppling till 

vissa CPAP28 som 

används i hemmet 

Vad hyrs/köps?  • Hårdvara i 

kombination med 

abonnemang och 

tjänster från leverantör 

• Hårdvara i 

kombination med 

abonnemang och 

tjänster från leverantör 

• Hårdvara i 

kombination med 

abonnemang och 

tjänster från leverantör 

Process för 

beställning 

• Kan beställas efter 

både förskrivning och 

biståndsbedömning 

• Kan beställas efter 

både förskrivning och 

biståndsbedömning 

• Kan beställas efter 

både förskrivning och 

biståndsbedömning 

Regelverk för 

användning 

• Regelverk per produkt 

precis som för övriga 

hjälpmedel 

• Regelverk per produkt 

precis som för övriga 

hjälpmedel 

• Regelverk per produkt 

precis som för övriga 

hjälpmedel 

Utbildningar Utbildar nya beställare i 

beställningssystem och 

produkter.  

• Utbildar nya beställare 

i beställningssystem 

och produkter. 

• Utbildar nya beställare 

i beställningssystem 

och produkter. 

 

 

Lärdomar från Region Blekinge där ett liknande initiativ fick avbrytas 

Hjälpmedelsförsörjning i Blekinge 

Hjälpmedelscenter i Blekinge försörjer regionen och länets fem kommuner med hjälpmedel. 

Hjälpmedelscenter har sedan 2011 styrts av Samverkansnämnden i Blekinge, en politisk organisation 

med representation från regionen och de fem kommunerna i Blekinge 

Initiativ för att integrera välfärdsteknik i Hjälpmedelscenters sortiment 

Under 2015–2016 tog Samverkansnämnden initiativ till att utöka Hjälpmedelscenters sortiment med 

välfärdsteknik. En projektorganisation etablerades och ett förändringsarbete påbörjades (bland annat 

identifierades relevanta produkter att inkludera). Vid tiden fanns en politisk vilja att genomföra detta, 

men beslutet var inte förankrat bland högre tjänstemän i kommunerna (det finns heller inget 

kommunförbund i Blekinge som skulle kunna representera kommunerna). Det visade sig också att det 

inte var säkerställt att produkter som beslutas via Socialtjänstlagen skulle kunna inkluderas i befintligt 

avtal. Initiativet stoppades därför under 2018 och har legat vilande sedan dess.  

Exempel - gemensam upphandling av GPS-larm 

Hjälpmedelscenter upphandlade GPS-larm och planerade att börja med förskrivning inom Hälso- och 

sjukvårdslagen och sedan koppla på beslut via Socialtjänstlagen. Sedan visade det sig dock att det inte 

 

 

 

28 CPAP är ett samlingsnamn för hjälpmedel som används vid olika typer av nedsatt andningsfunktion såsom 

sömnapné 
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skulle gå att lösa Socialtjänstlagen-frågan inom befintliga avtal. En knäckfråga som man inte lyckades 

lösa var vem som skulle hantera larm från GPS-larmen. Däremot har man löst datahanteringsfrågan 

genom ett Personuppgiftsbiträdesavtal mellan regionen och respektive kommun. 

Lärdomar 

Region Blekinge lyfter framför allt följande lärdomar: 

• Gör ingenting förrän det finns ett väl förankrat beslut och underlag på både politisk och 

tjänstemannanivå 

• Underskatta inte skillnaden i kultur mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst – exempelvis 

kommer Hjälpmedelscenter att behöva socialtjänstkompetens 

• Integrering i befintliga tekniska lösningar i kommunerna är komplex, men kan hanteras genom 

kravspecifikation. Däremot kommer det att ta tid att fasa in kommuner som sitter med befintliga avtal 

Intervju med Verksamhetschef, Hjälpmedelscenter, Blekinge 

 

 

 

Exempel – upphandling och logistik 

De regioner som intervjuats i utredningen bedriver upphandling av digitala hjälpmedel på ett likartat vis. 

Produkter och tjänster upphandlas inom ramen för samma upphandling och regionen ingår genom 

inköpsfunktionen/Hjälpmedelscentralen avtal med kommunerna. Hjälpmedelscentralen ansvarar sedan 

för leverantörsdialogen. Regionen blir därmed mellanhand mellan leverantörer och kommunen.  

I Dalarna prövas en ny modell i en ny upphandling av tillsynskameror med avtalsstart under hösten 2021. 

I denna upphandling har Hjälpmedelscentralen lämnat ifrån sig ansvaret för logistik till leverantören, och 

således fungerar regionen enbart som avtalsägare och rådgivare. Beställning görs av kommunerna till 

regionen och vidarebefordras genom avtalsägare till leverantören. Leverantören står för leverans direkt 

till kommunerna vilka själva hanterar installation av kameror. Regionen har i linje med sin rådgivande 

roll genom Hjälpmedelscentralen stöttat i konfiguration och utbildning till de som administrerar, utför 

tillsyn och monterar kamerorna. Avtalet specificerar att leverantören står för service och drift. 

Upphandlingen är möjlig att genomföra juridiskt i linje med Dalarnas avtal då kamerorna har bedömts 

ha ett användningsområde inom sjukvården, exempelvis för patienter med autismspektrumtillstånd, även 

om den primära användningen är inom kommunal sektor. 

Intervjuer och workshops med ansvariga från Region Dalarna, Region Jönköping och Region 

Västmanland 
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Exempel – anpassningar till nya personalgrupper som beställare av hjälpmedel 

Eftersom nya digitala hjälpmedel i sortimentet har innefattat ett antal personer som inte tidigare har 

beställt hjälpmedel har de andra regionerna satsat på att erbjuda stöd till nya beställare. I Region 

Jönköping finns möjlighet att få hjälp från kundtjänst att lägga beställningar. I Region Dalarna har de 

skapats en instruktionsfilm för beställningar på regionens videokanal. Båda regionerna har avsatt extra 

tid för utbildning och rådgivning till nya beställare av hjälpmedel. Behovet av utbildning både kopplat 

till beställarsystem och kring de nya produkterna har varit relativt stort. Regionerna har därför utvecklat 

digitala utbildningar och arrangerat ett relativt stort antal utbildningstillfällen. Det finns goda 

erfarenheter av att hålla dessa utbildningar digitalt. 

Exempel – regelverk för användning 

GPS-larm - regler för förskrivning (Region Jönköping) 

För vem? 

För person med kognitiv funktionsnedsättning, där det föreligger eller finns risk för 

aktivitetsinskränkning på grund av egen eller anhörigas oro att personen inte kan ta sig hem på egen 

hand. Gäller både för personer som bor i ordinärt boende och i särskilt boende. 

Mål med hjälpmedlet 

• Bo kvar i ordinärt boende 

• Fortsätta att vistas utomhus 

• Ge ökad trygghet för patienten, anhöriga och närstående 

• I möjligaste mån förhindra att sökinsatser behöver utföras 

 

Förskrivare 

• Arbetsterapeut 

Utprovning ska ske i samråd med hjälpmedelskonsulent. Förskrivaren ska ha gått särskild utbildning på 

Hjälpmedelscentralen gällande bedömning, utprovning och aktuellt sortiment. 

Kriterier 

För att GPS-larm ska kunna förskrivas krävs att: 

• Närstående eller personal kan ansvara för larmmottagande, sökinsats och skötsel av larmet 

(kontroll, laddning med mera) 

• Personen samtycker till förskrivning och användning av larm 

• Larmet används minst två gånger per vecka 

 

Uppföljning 

Förskrivaren ska följa upp användning och måluppfyllelse varannan månad 

Eget ansvar 

Personen som får ett GPS-larm förskrivet eller den närstående som ska ta emot larmet bekostar själv sitt 

eventuella abonnemang (SIM-kort, mobilsurf), sina samtals- och SMS-kostnader, samt andra kostnader 

som telefonanvändning och uppkoppling mot internet kan medföra. Det är förskrivarens ansvar att 

försäkra sig om att personen är medveten om och accepterar detta innan förskrivning. 

(GPS-larm - regler för förskrivning-Folkhälsa och sjukvård, 2020) 
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Fjärrtillsyn - riktlinje (Region Dalarna) 

ISO-kod 22 27 24 

Rekommenderad förskrivare 

• (Enligt Socialtjänstlagen) Rekommenderad beslutsfattare/behovsbedömare: Enhetschef, 

biståndshandläggare 

• (Enligt Hälso- och sjukvårdslagen) Rekommenderad förskrivare: legitimerad arbetsterapeut  

 

Kriterier för förskrivning  

Patient/brukare med bedömt behov av tillsyn och med önskemål om att få tillsyn utan fysiskt besök. 

Samtycke från personen krävs och ska dokumenteras. 

Mål med hjälpmedlet 

• Att öka tryggheten för patient/brukare genom tillsyn utförd av närstående och/eller personal utan 

att den personliga integriteten kränks 

 

Typ av utrustning och tjänst som kan beställas/förskrivas: 

• System för fjärrtillsyn, till exempel kamera och router 

• Patient/brukare kan erbjudas råd, anpassning och utbildning kring egen eller tidigare utlämnad 

utrustning, som kan användas för kommunikation 

 

Risk för personskada: 

• Mycket liten sannolikhet för tillbud vid användning, som kan orsaka personskada 

• Om den valda produkten är beroende av laddning kan oövervakad laddning medföra brandrisk. 

Produkten kan inneha internetuppkoppling, vilken kan medföra att dålig mottagning eller andra 

störningar kan omöjliggöra eller försvåra fjärrtillsyn. 

• Förskrivaren ansvarar för att det finns en riskanalys gjord vid förskrivning av konsumentprodukt. 

Riskanalys kan göras i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

 

Instruera, träna och informera 

• Förskrivaren ansvarar för information, introduktion och inträning av förskrivet hjälpmedel  

• Information i bostaden om att tillsyn via kamera utförs (kameraövervakningslagen) 

 

Uppföljning och utvärdering 

Behovsbedömmaren/förskrivaren ansvarar för uppföljning. Tid för uppföljning planeras tillsammans 

med berörda utifrån behov. I de fall ärendet överrapporteras övergår även ansvar för uppföljning. 
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Oslo kommun som breddinfört flera typer av digitala hjälpmedel har delat några av sina lärdomar 
Bakgrund 

• Oslo kommun har cirka 700 000 invånare och är uppdelat i 15 bydelar (stadsdelar) 

• Arbetet med digitala hjälpmedel inleddes 2016  

• Oslo kommun köper in digitala hjälpmedel gemensamt för alla stadsdelar, som sedan beställer 

från kommunen 

• Oslo har fem etablerade produkter (antal): 

- Trygghetslarm (ingen information) 

- Läkemedelsrobot (800 stycken) 

- GPS-larm (400 stycken) 

- Digital tillsyn (ingen information) 

- Bikearound (ingen information) 

Huvudsakliga lärdomar 

1) Ett brett införande av digitala hjälpmedel kan kräva stora initiala investeringar och det 

kan ta två till tre år innan det går att utläsa tydliga besparingar 

2) Effektiviseringspotentialen påverkas av områdets grundförutsättningar. I glest 

befolkade stadsdelar, med stora avstånd mellan brukarna, erbjuder digitala lösningar 

stora effektiviseringsmöjligheter, men även i tätbefolkade kommuner kan minskad tid 

i bilköer leda till effektiviseringar. 

3) Ur ett ekonomiskt perspektiv är det möjligt att acceptera en lägre tidsvinst per 

installerad enhet för produkter som kan tillgängliggöras för ett stort antal invånare än 

för produkter som bara kommer att vara tillgängliga för ett litet antal invånare 

4) Icke planlagda utryckningar kräver stora resurser. Därför ingår utryckningstjänster i 

tillsynsupphandlingen. I vilken utsträckning stadsdelarna använder utryckning från 

leverantören varierar; vissa prioriterar egen utryckning medan andra använder 

leverantörens tjänster. 

5) Utbildning och information till medarbetare är enklast när den interna målgruppen är 

tydligt definierad, till exempel fysioterapeuter, medan det är svårast att informera brett 

inom hemtjänsten. Resurspersoner och superbrukare är en möjlig väg för att få ut 

kunskap till organisationen. 

6) Avsaknad av gemensam plattform för digitala hjälpmedel är det största hindret för 

storskalighet i Oslo kommun. Stadsdelarnas möjlighet att koppla på ytterligare teknik 

begränsas av den växande administrationen av programvaror och utbildningsinsatser. 

Intervjuer med representant för sektionen för välfärdsteknik på Oslo kommun 
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”När två av de största kommunerna här beslutade att tillsyn nattetid skulle ske 

digital tog beställningarna av dessa hjälpmedel fart. Framför allt i början fick vi 

från Hjälpmedelscentralen lägga mycket tid på att utbilda och stötta kring 

rådgivning. Vi utbildar digitalt både i produkten och beställningssystemet. Som 

stöd för nya beställare har vi gjort en instruktionsfilm som används flitigt.” 

 

Representant för en av de regioner som påbörjat ett liknande arbete 
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KAPITEL 7 

Utredningens förslag på modell 

______________________  
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7  

UTREDNINGENS FÖRSLAG PÅ MODELL 
Ett samarbete kring digitala hjälpmedel bör bygga på de välfungerande strukturer som finns för 

gemensam försörjning av hjälpmedel. Utredningen har utarbetat ett förslag på modell som 

beskrivs i Bilaga 2 Modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel. I detta kapitel ges 

endast en övergripande summering.  

Försörjningen av digitala hjälpmedel ska i möjligaste mån följa nuvarande arbetssätt för hjälpmedel (se 

förenklad skiss i Figur 62 nedan). Det innebär att det finns en gemensam styrning av sortiment, ekonomi 

och riktlinjer för förskrivning och behovsbedömning, vilka utarbetas av styr- och ledningsfunktioner på 

tjänstemanna- och politisk nivå. Utifrån överenskommet sortiment genomför Hjälpmedelscentralen 

tillsammans med Koncerninköp upphandling av digitala hjälpmedel. Förskrivning och eventuell 

biståndsbedömning utifrån rådande riktlinjer görs av personal i kommuner och regioner som baserat på 

detta beställer digitala hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen. Hjälpmedelscentralen ansvarar i sin tur för 

den logistik, service, underhåll, utbildning och support som behövs för att invånaren ska kunna använda de 

digitala hjälpmedlen. När behov inte längre föreligger sköts rekonditionering av hjälpmedel av 

Hjälpmedelscentralen för att möjliggöra att det digitala hjälpmedlet kan återanvändas. 

Figur 62 : Förenklad skiss över försörjning av digitala hjälpmedel via Hjälpmedelscentralen (HMC - 

Hjälpmedelscentralen, MTP – Medicintekniska produkter) 
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7.1 Gemensam målbild  

7.1.1 Målbild för invånarna – jämlik tillgång, ökad trygghet och självständighet  

Samarbetet kring digitala hjälpmedel ska utgå från vad som ger nytta för invånarna. Målbilden är att få en 

mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel av hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland – oavsett var i 

länet invånaren är bosatt. Det ska också vara enklare för invånaren – exempelvis när invånaren behöver 

flera olika digitala hjälpmedel eller kontakt med flera huvudmän, eller när det behövs teknisk support. 

Förhoppningen är att det sortiment som etableras kan bidra till en ökad trygghet, självständighet och 

delaktighet för invånare i hela länet. 

 

Figur 63: Målbild från invånarnas perspektiv – jämlik tillgång, ökad trygghet och självständighet 

 

 

7.1.2 Målbild för huvudmännen – samordningsvinster och frisatta resurser 

Även från kommunernas och regionernas håll är en bättre jämlikhet och ökad kvalitet för invånarna i högsta 

grad eftersträvansvärd. Utöver det är målsättningen också att åstadkomma ett samarbete där 

Hjälpmedelscentralen och samverkansstrukturen för hjälpmedel tar ansvar för de aktiviteter där det finns 

samordningsvinster. När var och en av de 50 huvudmännen idag behöver ha kunskap om marknaden och 

omvärlden, fatta beslut om vad som ska finnas i sortiment och hur det ska regleras, upphandlas samt upplåta 

utrymme i lager och ordna den logistik, kundtjänst och teknisk kompetens som behövs för att användningen 

ska fungera åtgår det mycket resurser samt ställer krav på relevant kompetens. Genom att samla expertis 

kring dessa frågor är målsättningen att frigöra tid och resurser för var och en av huvudmännen. På så sätt 

kan de i sin tur kan fokusera på att få till en bra användning och kompatibilitet med lokala arbetssätt och 

system. 
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Figur 64: Målbild från huvudmännens perspektiv 

 

7.2 Vägledande principer för samarbetet 

Samverkan kring en modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel ska... 

... ske med utgångspunkt i individens behov av digitala hjälpmedel 

... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland 

... skapa ett tydligt mervärde för både kommunerna och regionen över tid 

... bidra till en effektiv användning av de gemensamma resurserna 

... understödja pågående strukturomvandling, exempelvis mot nära vård  

... bygga på välfungerande befintliga strukturer i möjligaste mån 

... vara långsiktigt och varaktigt över tid 

... präglas av kontinuerliga förbättringar 

 

  

Dessutom skapar vi forum för att dela lärdomar inom Västra Götaland och med andra delar av landet för att stärka 

erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande kring integration och användning

För att ha tillgång till digitala hjälpmedel behöver varje huvudman idag själva sköta vart och ett av de här stegen... 

Målsättningen är ett samarbete där HMC och samverkansstrukturen för hjälpmedel tar ansvar för de delar där det finns 

samordningsvinster (i dialog med huvudmännen). Det frisätter tid och resurser för var och en av huvudmännen så de kan 

fokusera på att få till bra användning och kompatibilitet med lokala arbetssätt och system.
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7.3 Utökat sortiment och justerade uppdrag 

Det föreslagna samverkansavtalet är ett avtal mellan de 50 huvudmännen om målet/intentionerna med 

arbetet, vilka principer som ska gälla för samarbetet, förtydligande av uppdrag och gemensam investering.  

Utökat sortiment med tillhörande uppdrag 

Sortimentet av digitala hjälpmedel utökas med produkter inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst: 

”Att det sortiment av digitala hjälpmedel som tillhandahålls utgår från invånarens behov 

inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst” 

 

Berörda aktörer får justerade uppdrag för digitala hjälpmedel avseende att sortimentet utökas till digitala 

hjälpmedel inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst 

 

1. Hjälpmedelscentralen 

 

”uppdra åt Hjälpmedelscentralen att tillhandahålla digitala hjälpmedel till regionen och de 

49 kommunerna enligt utredningens definierade modell” 

 

2. Styr- och ledningsfunktionen 

 

”befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel skall användas även för detta utökade 

uppdrag. Det innebär att övergripande politiska ställningstaganden avseende digitala 

hjälpmedel ska fattas i det politiska samrådsorganet mellan VästKoms och Västra 

Götalandsregionens politiska ledningar (SRO). Detta inkluderar exempelvis beslut 

avseende avtal och överenskommelser, och produktsortiment” 

”uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att ta fram de avtal/överenskommelser 

som krävs för att rymma det utökade ansvarsområdet samt att hantera verkställighet inom 

dessa avtal/överenskommelser, inklusive att säkra att hjälpmedel som enbart används inom 

ramen för Socialtjänstlagen ryms inom avtalet” 

”uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att denna överenskommelse följs upp 

efter två år och därefter vid behov” 
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KAPITEL 8 

Risk- & konsekvensanalys 

______________________  

 

 

 

  



15 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel - KS2022/0116-2 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel : Bilaga 1 Utredning Välfärdsteknik i samverkan

 

 

131 

 

 

 

8  

RISK- OCH KONSEKVENSANALYS 
I detta avsnitt beskrivs risker och konsekvenser av förslaget om ett samarbete kring digitala 

hjälpmedel. 

Den digitala utvecklingen av våra verksamheter blir alltmer angelägen och efterfrågad från en mängd olika 

aktörer och civilsamhället, framförallt kopplat till den digitala servicen inom området vård och omsorg. 

Detta ses bland annat genom de nationella initiativ och överenskommelser som lyfts det senaste decenniet 

ifrån Regeringskansliet, E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) 

och Sveriges Kommuner och Regioner. Här återfinns bland annat ”Nationell strategi för e-hälsa 2010”, 

”Vision eHälsa 2025”, Socialstyrelsens årliga ”e-hälsoenkät”, Sveriges Kommuner och Regioners 

kompetenscentrum för välfärdsteknik med mera. Även på regional nivå ses flera initiativ kopplat till en 

ökad användning och samarbete inom området. Här ses exempel så som en delregional förstudie rörande 

mellankommunal samverkan inom området välfärdsteknik där det konstaterades att det finns flera fördelar 

med samverkan. Det finns också initiativ som egenmonitoreringsprojektet inom Västra Götalandsregionen 

som syftar till att etablera och utöka användningen av egenmonitoreringsutrustning för användning i 

patientens fortsatta behandling och uppföljning.  

Sammantaget ger detta en bild av att vi inte längre står inför frågan om vi ska använda oss av de tjänster 

och produkter som ryms inom digitala hjälpmedel utan snarare om vi ska samverka kring dem eller inte.  

Figur 65: Vägen fram till idag29  

 

 

 

29 SOS – Socialstyrelsen, HSS – Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen, SKR – Sveriges Kommuner och Regioner 
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8.1 Länsövergripande risker och konsekvenser 

Vägvalet som Västra Götaland står inför handlar om hur de digitala hjälpmedlen sprids och tillgängliggörs 

på bästa sätt för invånarna i Västra Götaland – och om det ska skötas av varje huvudman för sig eller 

gemensamt. Både att inte samarbeta kring digitala hjälpmedel och att etablera ett sådant samarbete får 

konsekvenser. Exempel på dimensioner som kan påverkas är jämlikhet, kvalitet, utrullningstakt, teknisk 

kompatibilitet, flexibilitet, kompetens, miljö och kostnader. En översikt kring detta beskrivs i figuren nedan.  

Figur 66: Övergripande konsekvensanalys utifrån lärdomar i utredningen

Källa: 80-tal intervjuer samt workshops och dialogmöten  

”Mycket viktigt med likvärdig tillgång av digitala hjälpmedel i hela regionen och det kräver samarbete.” 

Workshopgrupp Hjälpmedelsforum 

 

För att bibehålla momentum och  utveckla kvaliteten krävs åtgärder. Det är inte 

längre en fråga om vi ska ha digitala hjälpmedel utan hur vi får det att fungera bäst
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8.1.1 Att inte samarbeta 

Om kommunerna och regionen i Västra Götaland väljer att inte samarbeta kommer dessa att fortsätta 

upphandla egna digitala hjälpmedel på egen hand, från olika leverantörer och utifrån egen förmåga.  

På kort sikt kan detta leda till en snabbare utrullningstakt av produkter i de kommuner som idag kommit 

långt och har aktiva arbeten. De har också större möjligheter på lokal nivå att driva integration i befintliga 

system, exempelvis genom att ställa krav i upphandling. Samtidigt får kommuner som idag inte kommit 

lika långt eller inte har de resurser som behövs en betydligt långsammare eller icke existerande 

utrullningstakt.  

På längre sikt väntas ett uteblivet samarbete leda till ökade totala kostnader då stordriftsfördelar uteblir. 

Deltagare i intervjuer och workshops lyfter fram risker för lägre kvalitet då upphandling görs av personer 

som saknar relevant expertis inom området. Risken ökar också för att olika hjälpmedel fungerar sämre 

tillsammans, exempelvis när invånaren har kontakt med flera huvudmän. Den ojämlika tillgången i länet 

kommer att öka ytterligare till följd av att vissa huvudmän väntas klara att sköta den egna försörjningen av 

digitala hjälpmedel bra, medan andra inte väntas göra det. Detta leder till att en enskild invånare bosatt i en 

kommun inte nödvändigtvis har samma förutsättning till god digital vård och omsorg som en invånare 

bosatt i grannkommunen. För medarbetare i regionen och kommunerna riskerar detta att leda till ökad 

administration till följd av behov av att administrera och handha en mängd olika produkter från både 

kommunalt och regionalt håll som inte är kravställda med samma specifikationer.  

Den största fördelen med att inte samarbeta är att den lokala flexibiliteten ökar då den enskilda 

huvudmannen kan agera mer riktat utifrån sina egna behov och möta upp med lösningar snabbare. 

Sammantaget ses dock ett icke existerande samarbete leda till en framtid där regionen och de 49 

kommunerna har valt egna lösningar, till en högre kostnad och med sannolikt sämre kvalitet och mindre 

jämlikhet för invånarna.  

Figur 67: 2021 står Västra Götaland inför ett vägval ska vi samarbeta kring digitala hjälpmedel? 
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8.1.2 Att samarbeta 

Om Västra Götaland istället väljer att samarbeta etableras ett gemensamt sortiment som växer fram utifrån 

gemensamma prioriteringar och standarder.  

På kort sikt kan detta bli långsammare och mera trögrörligt, då många huvudmän kan behöva enas kring 

sortiment, regelverk samt en stegvis utrullning där prioriteringar behöver göras. Samtidigt ges redan på kort 

sikt bättre förutsättningar för de kommuner som ännu inte påbörjat ett arbete med digitala hjälpmedel och 

för kommuner som har behov av utbildningsinsatser för medarbetare men inte har ett eget utbud. När det 

gäller tekniska krav ser förutsättningarna något annorlunda ut vid en regional samverkan då det på kort sikt 

kan kravställas på öppna API:er och integrationsmöjligheter vid upphandling. Det kommer dock inte vara 

möjligt att ta hänsyn till varje enskild kommuns verksamhetssystem vilket kan medföra behov av lokala 

anpassningar och integrationer. 

På sikt kommer alla huvudmän att nyttja systemet och kostnaderna väntas sjunka i takt med att 

stordriftsfördelar uppstår avseende gemensam upphandling, logistik och stödorganisation. Synergier mellan 

regionen och kommunerna uppstår i takt med att kommunerna och regionen enas kring en gemensam 

teknisk bas som möjliggör nya typer av samverkan där produkter som idag renodlat används hos en 

huvudman också kan användas hos en annan. Det ger också större möjligheter att via regional samverkan 

kunna paketera våra informationsmängder via en eller flera gemensamma plattformar vilket öppnar upp för 

ytterligare samverkansmöjligheter mellan invånare, region och kommun. Detta väntas också underlätta för 

medarbetare i verksamheterna, exempelvis genom färre gränssnitt att hantera. När utbudet ökar tillsammans 

med support, logistik och service ges större möjligheter till att kvalitetssäkra på ett metodiskt sätt över hela 

länet samt stödja en rörlighet hos både personal och invånare. 

Nackdelarna med att samarbeta är framför allt en minskad flexibilitet för huvudmännen. Konsekvensen av 

det är störst på kort sikt innan det finns en bredd i det gemensamma sortimentet.  

Sammantaget bedömer utredningen att ett samarbete kommer leda till att fler produkter kan tillgängliggöras 

med bättre kvalitet till lägre totala kostnader, och i förlängningen till ett mer jämlikt utbud för invånarna i 

Västra Götaland. 
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Figur 68: Schematisk översikt på fem års sikt

 

 

8.1.3 Ekonomiska konsekvenser 

När ett samarbete kommer på plats kommer kostnaderna kopplat till nyttjandet av digitala hjälpmedel hos 

huvudmännen att påverkas utifrån flera perspektiv. Ur ett kortsiktigt perspektiv ses en ökad kostnad för den 

enskilda huvudmannen då en engångsfinansiering föreslås för att täcka de första tre till tre och ett halvt åren 

av samarbetets etablering. Denna kostnad kommer att läggas ovanpå ordinarie arbete med digitala 

hjälpmedel oavsett hur långt den egna verksamheten kommit i arbetet med att införa digitala hjälpmedel. 

Detta innebär att en huvudman som kommit långt i arbetet med digitala hjälpmedel väntas se en initial 

ökning av kostnader kopplade till området. För en huvudman som har få eller inga digitala hjälpmedel idag 

kommer en ny kostnad att uppstå. På längre sikt väntas kostnaderna sjunka väsentligt. Detta väntas framför 

allt ske genom minskat dubbelarbete för upphandling, logistik och stödorganisation, men också genom 

bättre förhandlingsposition gentemot leverantörer och därmed lägre priser per produkt. 

Då det ses en framtid där digitala hjälpmedel blir allt mer frekventa hos samtliga verksamheter, oavsett om 

ett samarbete inleds eller inte, bedöms dessa stordriftsfördelar leda till avsevärt lägre kostnader på totalen 

för samtliga huvudmän.  

Utredningen påvisar också att alternativkostnaden för att inte genomföra denna typ av arbete är hög. Genom 

att låta fyra kommuner av varierande storlek uppskatta sin resursåtgång för upphandling, logistik, support, 

systemförvaltning och utbildning har en grov uppskattning av kostnaden om vi inte samarbetar kunnat 

göras. För de 49 kommunerna och regionen är kostnaden mellan 100–400 miljoner kronor. Om vi istället 

väljer att samarbeta uppskattas kostnaden till cirka 15–20 miljoner kronor per år. Värt att notera är att ingen 

av dessa beräkningar inkluderar själva produktkostnaden, vilken vi ser bör kunna bli lägre vid denna typ av 

samarbete. 

Om vi inte samarbetar Samarbete om digitala hjälpmedel

Digitaliseringen av välfärdstjänsterna och produkterna kommer att komma – oavsett om vi samarbetar eller inte. Med ett 

samarbete får vi fler produkter, färre leverantörer och lättare för medarbetarna i verksamheterna som behöver hantera 

färre gränssnitt.   Framför allt blir det mer jämlikt och högre kvalitet för invånarna

Regionen och kommuner har alla valt egna lösningar. Det finns 

färre produkter och fler leverantörer till högre kostnad än vid 

samarbete.

Regionen och kommunerna har valt gemensamma lösningar. 

Det finns fler produkter och färre leverantörer till lägre kostnad 

än utan samarbete.
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Figur 69: Alternativkostnaden för att inte samarbeta är hög

 

En observerad risk för enskilda huvudmän kopplad till samarbetet ses i invånarnas förväntan kring det 

gemensamma sortimentet om den enskilda kommunen upplever att det inte finns ekonomiska möjligheter 

att hyra eller köpa särskilda produkter i den utsträckning som invånarna efterfrågar. Samarbetet kommer 

inte att omfatta några krav på volymer, utan detta är föremål för kommuner att hantera i sina 

prioriteringsdiskussioner.  

 

8.1.4 Juridik 

De juridiska konsekvenserna och riskerna av arbetet är relativt begränsade, då existerande strukturer och 

arbetssätt kan användas i hög grad. 

En betydande juridisk fråga har varit huruvida regionen får upphandla produkter där ingen hälso- och 

sjukvårdsanvändning finns. Denna fråga har utretts i dialog med jurister på Sveriges Kommuner och 

Regioner. Enligt deras utlåtande finns inga hinder för regionen att göra detta, så länge det finns ett uppdrag 

från nämnd inom regionen. Konsekvensen blir således att uppdraget från Servicenämnden till 

Koncerninköp kan behöva förtydligas, om det inte kan rymmas inom nuvarande uppdrag.  

För att kommunerna ska kunna beställa vissa produkter genom de gemensamma upphandlingarna finns 

behov att se över avtalen mellan regionen och kommunerna. Detta kan hanteras på flera olika sätt, vilket i 

sin tur ger olika konsekvenser. Det alternativ som medför mest omfattande konsekvenser innebär att två 

nya avtal tas fram och undertecknas av samtliga huvudmän: ett tilläggsavtal till samarbetsavtalet samt ett 

nytt avtal som liknar grundutrustningsavtalet. Detta alternativ rekommenderas av utredningen. Utredningen 

har också en alternativ rekommendation som innebär att grundutrustningsavtalet används istället för ett nytt 

tilläggsavtal. 

Alternativet till detta skulle vara att istället använda existerande avtal. Detta skulle vara ett snabbare sätt att 

etablera samarbetet, men är förknippat med viss juridisk risk. Denna risk innebär i korthet att om avtalet 

prövas och en bedömning görs att kommunen inte har rätt att köpa från det upphandlade avtalet så skulle 

Om var och en av de 50 

huvudmännen gör detta själv 

beräknas det totalt kosta mellan 

100 – 400 miljoner kronor per 

år för de delar som istället skulle 

gå att göra gemensamt

Om vi gör detta tillsammans 

finns stora samordningsvinster. 

Totalt uppskattas det kosta 

cirka 15 – 20 miljoner kronor 

per år

Om vi inte samarbetar Samarbete om digitala hjälpmedel
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kommunens möjlighet att köpa in produkterna upphöra. Produkterna skulle behöva tas ur bruk och arbetet 

med att ta fram nya avtal och nya upphandlingar skulle behöva påbörjas. För beslut avseende hur 

avtalsfrågan ska hanteras ansvarar styr- och ledningsfunktionen för hjälpmedel. 

 

8.1.5 Tekniska förutsättningar och datahantering 

När sortimentet utökas med ett nytt digitalt hjälpmedel behöver de tekniska förutsättningarna kartläggas. 

Detta inkluderar vilka krav som bör ställas på leverantör och produkt i en upphandling. Det inkluderar också 

krav och konsekvenser på IT-miljöer hos såväl Hjälpmedelscentralen som hos verksamheter och IT-miljöer 

hos respektive huvudman. Exempel på frågor som bör undersökas är exempelvis standarder, 

informationssäkerhet, driftsäkerhet och patient-/brukarsäkerhet. I utredningen framkommer att förmågan 

att möta upp mot gemensamt satta tekniska förutsättningar kan variera mellan huvudmännen. 

Baserat på det som framkommit i utredningen är det tydligt att frågan om datahantering behöver hanteras 

och utredas vidare om ett samarbete etableras. 

 

8.2 Risker och konsekvenser för berörda intressenter och aktörer 

Projektet har haft ett tydligt fokus på nytta för länets invånare och medverkande huvudmän som påverkas i 

stor utsträckning. I detta avsnitt beskrivs olika risker och konsekvenser för enskilda aktörer och intressenter 

som framkommit av utredningen. 

 

8.2.1 Invånare med behov av digitala hjälpmedel  

Såväl invånar- och brukarorganisationer som verksamheterna framhåller att ett samarbete skulle ge positiva 

konsekvenser för invånarna. Särskilt framhålls värdet av ett gemensamt sortiment och jämlik tillgång till 

digitala hjälpmedel inom all vård och omsorg. Detta medför exempelvis att en invånare bosatt i en 

landsbygdskommun ges samma möjlighet till digital vård och omsorg med stöd av digitala hjälpmedel som 

en invånare i en storstadskommun och vice versa. Detta kan ställas i kontrast till den nuvarande ojämlika 

tillgången till digitala hjälpmedel. 

Det beskrivs också att ett samarbete skulle medföra en ökad standardisering och därmed ett minskat behov 

för invånaren att hantera en mängd olika produkter med samma eller liknande funktionalitet. En sådan 

standardisering skapar bättre förutsättningar för nya former av samarbete mellan kommunerna och regionen 

exempelvis när invånare har stöd från båda parter eller vid vård och omsorgsövergångar. För att samarbetet 

ska fungera bra är det viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan regionen och kommunerna och att 

skapa tydliga kontaktvägar så att invånare inte riskerar att falla mellan stolarna. 

Konsekvenserna av ett samarbete bör ställas mot ett läge där kommunerna och regionen inte samarbetar. 

Då förväntas var och en upphandla ett eget sortiment av digitala hjälpmedel. Detta bidrar dels till en ännu 

mer ojämlik tillgång till digitala hjälpmedel och dels till en situation där en enskild invånare kan få flera 

olika digitala hjälpmedel i hemmet - ibland med samma funktion. Detta medför i sin tur svårigheter för 

invånaren att förstå och hantera sina digitala hjälpmedel. Exempelvis är det i en situation utan samarbete 
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sannolikt att en invånare med löpande uppföljning kopplat till hjärtsvikt från regionen och nutrition från 

kommunen kan få två uppkopplade vågar i sitt hem. Där den ena kommunicerar med regionen och den 

andra med kommunen. Detta skapar en komplexitet och en risk för förvirring i invånarens vardag. 

”Förenklat kan vi se det som att invånaren ska ha ”en våg”. Jag tänker då på en person som följer sin 

vikt utifrån ett hälso- och sjukvårdsbehov exempelvis vid hjärtsvikt och samtidigt har stöd kring nutrition 

från kommunen. Där borde vi kunna underlätta och ge invånaren samma produkt” 

Styrgruppsmedlem i Välfärdsteknik i samverkan 

 

8.2.2 Medarbetare i verksamheter där digitala hjälpmedel används 

Medarbetare i kommunala och regionala verksamheter kan beröras av digitala hjälpmedel både i sin roll att 

stötta invånare och genom att de handhar tjänster som de digitala hjälpmedlen kommunicerar med 

(exempelvis följa inrapporterade värden, motta larm eller genomföra digital tillsyn). 

Ett samarbete kring digitala hjälpmedel kan därmed påverka enskilda medarbetares arbetssituation genom 

förändrade arbetssätt och användning av digitala hjälpmedel.  

Vid ett samarbete kan effekterna av ett samarbete se lite olika ut, beroende på nuläget i verksamheten. För 

enskilda medarbetare kan ett samarbete ge tillgång till utbildning, rådgivning och kundtjänst med likvärdig 

kvalitet i hela länet. Detta kan vara särskilt värdefullt för medarbetare i verksamheter där motsvarande 

organisation med utbildning, rådgivning och kundtjänst inte finns på plats i nuläget. På sikt uppstår 

förhoppningsvis även möjligheten att samla flera system och data under en gemensam plattform vilket 

skapar förutsättningar för en mer sammanhållen arbetsmiljö för den enskilda medarbetaren. Redan idag 

förväntas medarbetare dagligen logga in på flera system utan möjlighet till sammanhållande översikt, något 

som väntas öka när produktutbudet ökar. Genom en ökad standardisering av produktsortimentet finns bättre 

möjligheter att motverka detta och underlätta för medarbetare som behöver hantera flera olika typer av 

digitala hjälpmedel. Hur detta ska fungera bör utredas gemensamt om samarbetet etableras. 

Utan ett samarbete beskrivs verksamheterna i högre utsträckning vara beroende av eldsjälar som i sin tur 

kan stötta kollegor. Detta beskrivs i intervjuer som sårbart och svårt att skala upp. 

 

8.2.3 Kommunala och regionala verksamheter 

De kommunala och regionala verksamheter som medverkat med synpunkter i utredningen lyfter fram flera 

positiva konsekvenser av ett samarbete. Förhoppningen är att samarbetet både ska ge lägre priser per 

produkt och bättre användning av de gemensamma resurserna. Vid ett samarbete ges exempelvis jämlik 

tillgång till central kompetensutveckling i form av paketerade utbildningar och expertkompetens. Utöver 

de effekter som beskrivs kopplat till medarbetarna i avsnittet ovan finns det ytterligare effekter för 

verksamheterna. Exempelvis när Hjälpmedelscentralen tillhandahåller utbildning i produkterna så kan 

kommunerna nyttja detta för att utbilda nyckelpersoner som i sin tur kan använda utbildningsmaterialet för 

att vidareutbilda mer personal inom den egna organisationen. Det minskar behovet av att ta fram och 

genomföra utbildningar lokalt och ger möjlighet att snabbt sprida kompetens och skala upp. Det finns också 

fördelar när medarbetare i hela länet kan ta del av samma utbud av utbildningar. Eftersom utbildningarna 



15 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel - KS2022/0116-2 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel : Bilaga 1 Utredning Välfärdsteknik i samverkan

 

 

139 

 

 

 

är gemensamma i länet minskar behovet av ny introduktion och utbildning när medarbetare byter 

anställning inom länet och det blir lättare att samarbeta. Utan ett samarbete förväntas den enskilda 

huvudmannen driva kompetensutveckling och utbildning själv. Det kräver mycket tid från både 

medarbetare och utbildare hos huvudmannen. Att inte samarbeta kan också vara mer sårbart vid 

personalrotation eftersom kompetens byggs kring enskilda utbildare, eldsjälar eller expertfunktioner. 

Praktiska konsekvenser 

När samarbetet kring digitala hjälpmedel etableras medför det ett antal praktiska konsekvenser för 

kommunen. Exempelvis föreslås varje huvudman utse en (eller flera) ansvariga personer för digitala 

hjälpmedel (digital hjälpmedelssamordnare) om inte en sådan roll redan finns. Kommunen eller regionen 

behöver förhålla sig till det gemensamma regelverket och behöver därmed utse personer som får beställa 

hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen. Rent praktiskt blir det också till styr- och ledningsstrukturen som 

kommunen eller regionen vänder sig med önskemål avseende sortiment och till Hjälpmedelscentralen som 

desamma vänder sig för att beställa digitala hjälpmedel eller för stöd kring dessa.  

Tekniska konsekvenser 

Förutsättningarna för huvudmännen att hantera egna data från digitala hjälpmedel förväntas på sikt stärkas 

genom ett samarbete. Med gemensam upphandling kan standarder etableras som förenklar integration av 

befintliga verksamhetssystem och på sikt ses möjligheter att införa gemensamma plattformar. Detta 

förväntas i sin tur bidra till färre system och lägre licenskostnader. En överhängande risk avseende 

gemensam plattform och gemensam datahantering är de juridiska hinder som flera nationella aktörer arbetar 

med att hantera. Marknaden beskrivs inte heller fullt ut mogen att låta användare hantera egna data. Om 

gemensamma plattformar inte skulle komma på plats så ses risker kring att ett samarbete kring digitala 

hjälpmedel inte skulle uppnå sin fulla potential. 

På kort sikt är en gemensam datahantering sannolikt inte möjlig. Istället förväntas datahantering hanteras 

genom krav i upphandlingar, och lokala integrationer mot befintliga system. Exempel på alternativ för 

huvudmännen kring hur detta kan hanteras lokalt är att upphandla eller utveckla en egen tillfällig plattform, 

investera i utvecklingsresurser för att integrera digitala hjälpmedel mot lokala system eller låta 

medarbetarna hantera flera olika login. Som tidigare nämnts så finns det redan idag administrativa 

bekymmer när medarbetare förväntas att logga in i flera olika system under en arbetsdag. Detta gör att 

frågan om hur snabbt en gemensam plattform kan vara på plats kan påverka i vilken utsträckning 

huvudmännen väljer att nyttja det tidiga sortimentet.  

Utan samarbetet är det i högre utsträckning möjligt för respektive kommun eller region att kravställa 

produkter enbart utifrån egna system. Detta kan skapa bättre förutsättningar till lokala integrationer men 

försvåra samarbete när flera huvudmän är involverade. En trolig utveckling som beskrivs i utredningen är 

att vissa kommuner kommer att klara detta medan andra inte kommer göra det. Det beskrivs också vara 

troligt att respektive huvudman försöker få bättre tekniska förutsättningar genom att upphandla fler 

produkter från en och samma leverantör. Därmed samlar huvudmännen produkterna under en 

leverantörsplattform eller i lokala integrationer via leverantören. Att använda en leverantör skapar däremot 

risk för inlåsningseffekter. Leverantören har också tillgång till kommunens data vilket kan bidra till 

problematik om nya behov uppkommer och huvudmannen vill byta leverantör. Denna risk kan även uppstå 

vid ett samarbete och behöver därmed hanteras oavsett. 
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Baserat på det som framkommit i utredningen är det tydligt att frågan om de tekniska förutsättningarna och 

framför allt frågan om datahantering behöver hanteras och utredas vidare om ett samarbete etableras. 

Ekonomiska konsekvenser 

Som tidigare nämnts uppskattas ett samarbete minska de totala kostnaderna för att tillhandahålla digitala 

hjälpmedel i Västra Götaland och därmed också den enskilda kostnaden för var och en. Detta väntas både 

handla om lägre kostnader per produkt och lägre kostnader för exempelvis upphandling, utbildning, logistik 

och kundtjänst. Det är värt att notera att resultaten från utredningen visar att en ökning av digitala 

hjälpmedel är att vänta vilket i sin tur gör att kostnaderna för digitala hjälpmedel för den enskilda 

huvudmannen väntas öka. Det vill säga om exempelvis en kommun inte har några kostnader för digitala 

hjälpmedel idag kommer kostnader att uppstå när sortimentet börjar nyttjas. Detta är en utveckling som 

bedöms kommer att ske oavsett om ett samarbete etableras eller inte. Vissa kostnader kommer med ett 

samarbete att bli mer ”synliga” eftersom vissa overhead-kostnader (exempelvis för upphandling) i många 

fall inte redovisas i regionens eller kommunens budget för digitala hjälpmedel/välfärdsteknik. På det 

området kan det vara värt att understryka att kommunen eller regionen har ett eget ansvar för hemtagning 

av effekter till följd av stordriftsfördelarna med att tillhandahålla detta gemensamt.  

Innovation och utveckling 

Det har i utredningen framkommit enstaka farhågor att ett samarbete skulle kunna få negativ påverkan på 

den enskilda kommunens möjlighet att driva lokal innovation och utveckling inom digitala hjälpmedel. 

Utredningen ser inte ett motsatsförhållande mellan länsomfattande samarbete och lokala satsningar. Snarare 

ska samarbetet vara ett stöd till en gemensam grund som går att bygga vidare på om en enskild huvudman 

önskar det. Exempelvis får enskilda huvudmän gärna föreslå produkter till det gemensamma sortimentet. 

Det finns inte heller hinder mot att på egen hand upphandla produkter som möter behov som inte täcks av 

det gemensamma sortimentet.  

 

8.2.4 Hjälpmedelscentralen 

Att samarbeta kring digitala hjälpmedel kommer, oavsett om de hör hemma inom vård eller omsorg, att 

leda till flera olika konsekvenser för Hjälpmedelscentralen.  

Utökningen av sortimentet inom lagrummet Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och i viss mån 

även Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade medför behov av nya kompetenser samt 

utökade resurser. Exempel på nya kompetenser som behövs är personer med kunskap inom 

Socialtjänstlagen samt teknisk kompetens avseende digitala produkter. Utöver nya kompetenser ses även 

behov av att stärka den befintliga organisationen för att hantera större volymer av produkter och tjänster. 

Detta medför ett ökat behov av medarbetare inom exempelvis logistik, kundtjänst, teknik/rekonditionering, 

utbildning, rådgivning, IT-resurser med flera. Dessa medarbetare behövs både för det direkta arbetet med 

produkterna och för att ge stöd till beställare av hjälpmedel. De nya produktområden som diskuteras 

omfattar nya grupper av beställare – såväl inom den regionala och kommunala hälso- och sjukvården som 

inom socialtjänsten. Dessa kommer att behöva utbildning och stöd såväl kring produkterna som inom 

beställarsystem, rutiner och förhållningssätt i relation till Hjälpmedelscentralens tjänster. Det är värt att 

notera att den föreslagna kompetensförstärkningen kan få positiva effekter på den befintliga verksamheten 

om utvecklingen mot en digitalisering av det traditionella hjälpmedelssortimentet fortsätter. 



15 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel - KS2022/0116-2 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel : Bilaga 1 Utredning Välfärdsteknik i samverkan

 

 

141 

 

 

 

Om inte tillräckliga resurser tillförs samarbetet kring digitala hjälpmedel finns en risk att både 

Hjälpmedelscentralens nuvarande uppdrag och uppdraget kopplat till nya produktområden påverkas 

negativt. Ett exempel skulle vara längre ledtider för leverans, service, kundtjänst, reparationer etcetera. 

Följden blir att Hjälpmedelscentralen inte skulle uppfylla de krav som avtalats med verksamheterna. 

Hjälpmedelscentralen har de senaste åren effektiviserat verksamheten och ökat hjälpmedelsvolymen utan 

motsvarande ökning av medarbetare. Liknande effektivisering för nya produkter, med fler digitala 

komponenter inom nya lagrum har utredningen bedömt som orealistisk. 

Vid ett införande av ett gemensamt enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel kommer vissa produkter 

sannolikt att rymmas inom befintliga avtal och processer. För andra produkter kommer det finnas behov av 

att etablera nya förhållningssätt och avtal. Som en konsekvens av detta finns behov av att utreda de praktiska 

detaljerna och innebörden i hur olika produkter hanteras av Hjälpmedelscentralen (exempelvis ekonomisk 

redovisning). Utifrån förslaget på samarbete, med en gemensam investering under uppstartsperioden och 

att vissa produkter kommer falla inom nya avtal är det viktigt att Hjälpmedelscentralen tar höjd för att 

säkerställa en ekonomisk modell där det är möjligt att följa upp och särskilja de produkter som omfattas av 

samarbetet kring digitala hjälpmedel – oavsett om de på juridisk grund hanteras inom något av de befintliga 

avtalen eller inom ett nytt avtal. Dessa prisberäkningar, prisjusteringar och ekonomisk uppföljning behöver 

göras med transparens gentemot huvudmännen, precis som för övriga hjälpmedel.  

Ytterligare ett område där samarbetet kan medföra risker och konsekvenser för Hjälpmedelscentralen har 

att göra med vilken typ av produkter som hanteras. Hjälpmedelscentralens existerande sortiment utgörs i 

huvudsak av medicintekniska produkter. Med detta följer att produkterna är såväl spårbara som 

riskbedömda utifrån patientrisker. Flera av de digitala hjälpmedel som huvudmännen nu önskar ett 

samarbete kring klassas inte som medicintekniska produkter i dagsläget. Om sortimentet utökas med dessa 

produkter medför det att Hjälpmedelscentralen har ett ökat behov av att informera beställare av hjälpmedel 

och invånare kring avsedd användning, eventuella risker och konsekvenser. Det kan också medföra behov 

av nya rutiner för avvikelsehantering, tillbud och spårbarhet. 

 

8.2.5 Koncerninköp i Västra Götalandsregionen 

Koncerninköp i Västra Götalandsregionen är den verksamhet som idag genomför upphandlingar av de 

hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen. 

Produktområdet digitala hjälpmedel är till delar ett helt nytt område för Koncerninköp och kan dessutom te 

sig relativt komplext ur ett upphandlingsperspektiv. Här finns ett stort behov av att kravställa kring och ta 

hänsyn till IT-drift och informationssäkerhetsaspekter vilket inte har förekommit i bred utsträckning inom 

de upphandlingsområden som berört Hjälpmedelscentralens uppdrag tidigare. Dessutom beskriver flera av 

de intervjudeltagare som medverkat i utredningen att det finns ett stort behov av att involvera den 

kommunala kompetensen i upphandlingsförfarandet på ett mer omfattande sätt än vid tidigare utförda 

upphandlingar. Detta uppskattas leda till att upphandlingarna kan bli mer tids- och resurskrävande än för 

tidigare upphandlade hjälpmedel. Här ses även risker kopplat till den nuvarande organisationen och 

strukturen inom Koncerninköp som redan idag är tungt belastad. Om ytterligare inköpsresurser inte kan 

tillsättas för att möta det ökade behovet inom detta samarbete ses stora förseningar alternativt uteblivna 

upphandlingar då det föreligger behov att prioritera detta område mot andra ordinarie upphandlingar som 

ska hanteras inom verksamheten.  
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Utredningen har pekat på den utveckling vi står inför kopplat till hjälpmedelsområdet, allt fler produkter 

förväntas få en ökad grad av digitalisering i framtiden. Om ett samarbete skulle utebli kommer 

Koncerninköp behöva göra omställningen mot att upphandla allt fler digitala hjälpmedel inom ordinarie 

verksamhet på egen hand, vilket enligt erfarenheter ifrån kommuner och regioner i landet kan vara 

svårhanterligt. Om samarbetet kommer på plats kan denna utveckling göras gemensamt i länet vilket borde 

vara ett effektivare tillvägagångssätt och skapa bättre möjligheter att lära från varandras erfarenheter och 

kompetensutveckla. Dessutom skapar det större möjlighet att påverka marknaden i önskad riktning genom 

de krav som ställs i upphandlingarna. 

 

8.2.6 Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel 

Den befintliga styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedelsområdet kommer se konsekvenser av samarbetet 

på både politisk nivå och tjänstemannanivå. I korthet medför utredningens förslag att utöka sortimentet med 

fler digitaliserade produkter som har sin användning inom Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen. Det medför att styr- och ledningsfunktionen får ett 

utökat uppdrag. 

För att kunna omhänderta det utökade uppdraget så har utredningen visat på behov av att komplettera 

Ledningsrådet för medicintekniska produkter med nya kompetenser, att se över behovet av en ny 

beredningsgrupp (eller komplettera befintliga beredningsgrupper), att stärka upp resurser för samordning 

och att upprätta ett ytterligare forum i länet för erfarenhetsutbyte kring digitala hjälpmedel. Se figuren nedan 

för en översikt över möjliga justeringar och exempel på konsekvenser som behöver hanteras.  

En utökning av Ledningsrådet med nya kompetenser skulle ge bättre möjligheter att hantera det nya 

sortimentet. Samtidigt noteras att ett större Ledningsråd medför andra konsekvenser. Det kan exempelvis 

vara svårare att hitta representanter med kompetens att fatta beslut i alla de frågor som hanteras av 

Ledningsrådet och det kan vara svårare att komma till beslut om en större gruppering ska enas. Utifrån detta 

finns behov av att Ledningsrådet tydliggör hur balans mellan region och kommun kan skapas, vilka 

konsekvenser uppdraget får på Ledningsrådets övriga uppdrag samt hur horisontella prioriteringar kan 

göras och på vilka prioriteringsgrunder. Ett exempel på detta är att prioriteringsgrunder kan se annorlunda 

ut inom omsorg eller vård. Exempelvis om efterfrågan på ett digitalt hjälpmedel är stor från kommunerna 

för att de ser en stor nytta för invånare och kommun kan detta väga tyngre än att produkten finns vanligt 

förekommande och inom hälso- och sjukvården betraktats som ett egenansvar. Detta får konsekvenser för 

styr- och ledningsstrukturen som behöver enas om vilka prioriteringsgrunder som ska gälla för vilka 

produkter.  

Att istället hantera dessa frågor i en ny styr- och ledningsstruktur har inte bedömts som ett bra alternativ av 

flera skäl. Exempelvis ses att ett sådant alternativ skulle vara tidskrävande. Det finns också flera risker 

avseende svårigheter att bevara kompetens och arbetssätt, svårigheter vid horisontella prioriteringar samt 

svårighet i styrning och ledning av försörjningsorganisationen. Dessutom noteras att den befintliga styr- 

och ledningsstrukturen är uppskattad av huvudmännen.  

Oaktat om ett samarbete kring digitala hjälpmedel skulle komma på plats så finns ett behov av att kunna 

hantera nya digitala produktområden gemensamt. Den digitala utvecklingen driver mot att hantera 

produkter med uppkopplade komponenter vilket i sin tur kommer att kräva en alltmer påtaglig samverkan 
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mellan IT-verksamheterna i länet. Utan ett samarbete och en gemensam styr- och ledningsfunktion skulle 

denna resa behöva göras parallellt med existerande uppdrag och prioriteringar vilket riskerar att bli 

svårhanterligt. 

Figur 70: Exempel på möjliga justeringar (BG – Beredningsgrupp, HMC - Hjälpmedelscentralen)
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”Samarbete om digitala hjälpmedel är en förutsättning för att jobba mot 

en gemensam målbild inom nära vård. Uppföljning och service, en 

organisation för det, medför att det blir bättre kvalitet. Ekonomisk vinst. 

Tidsvinst. Bra förslag!” 

 

Workshopgrupp Hjälpmedelsforum 
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KAPITEL 9 

Rekommendationer för fortsatt arbete 

______________________  
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9  

REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT 

ARBETE 
Utredningen visar tydligt att ett samarbete kring digitala hjälpmedel är önskvärt och genomförbart och 

beskriver en modell för hur det kan etableras. Rekommendationen är att säkra förutsättningarna för ett 

sådant samarbete genom ett samverkansavtal mellan de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen 

och att påbörja genomförandet. Ett gemensamt tillhandahållande av digitala hjälpmedel kan utgöra ett gott 

stöd och komplement till pågående och kommande lokala förbättringsarbeten och initiativ för att lyckas 

med den digitala transformationen av vård och omsorg. 

Utredningen visar tydligt att ett samarbete kring digitala hjälpmedel är önskvärt och genomförbart. Om 

regionen och kommunerna samarbetar får invånarna i Västra Götaland en mer jämlik tillgång till digitala 

hjälpmedel av hög kvalitet. Det finns också en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en bättre 

användning av de gemensamma resurserna, exempelvis kopplat till upphandling, logistik och support. 

Utredningen visar att ett sådant samarbete är såväl juridiskt som praktiskt genomförbart. 

De positiva effekterna av samarbetet väntas vara:  

• En mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i hela länet 

• En minskad tröskel för att använda digitala hjälpmedel i kommunala och regionala verksamheter 

• Enklare för invånare med flera olika digitala hjälpmedel eller insatser från olika huvudmän 

• Enklare för medarbetare att hantera ett gemensamt utbud av digitala hjälpmedel oavsett huvudman 

• Minskat dubbelarbete och stordriftsfördelar kring upphandling, logistik och support för samtliga 

medverkande 

• Bättre möjlighet att bygga kompetens och bevaka teknisk utveckling 

 

I en bredare bemärkelse bedöms samarbetet underlätta omställningen till en nära vård. Samarbetet går också 

väl i linje med de beslut som fattats inom både Västra Götalandsregionen och i många kommuner om 

”digitalt först” på de områden där dessa hjälpmedel används. 

 

Med bakgrund i detta rekommenderas Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna att etablera ett 

sådant samarbete. Samarbetet bör etableras stegvis och med ett agilt arbetssätt där de långsiktiga 

förutsättningarna säkras samtidigt som utrullning av produkter påbörjas. Förutsättningarna för samarbete 

kan säkras genom ett samverkansavtal kring digitala hjälpmedel.  

Förslaget på modell för samarbete kring digitala hjälpmedel bygger på befintliga välfungerande strukturer 

Baserat på dialoger med invånare, kommuner och regionen har ett förslag på en modell för att gemensamt 

tillhandahålla digitala hjälpmedel utvecklats. Målbilden för samarbetet är att ge invånarna en mer jämlik 

tillgång till digitala hjälpmedel som kan ge ökad trygghet och självständighet. För huvudmännen är 
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målbilden en högre kvalitet i hälso- och sjukvården och socialtjänsten och ett bättre resursutnyttjande. 

Förslaget bygger på de välfungerande befintliga strukturerna för hjälpmedel, vilka styrs och leds 

gemensamt av kommunerna och regionen och där en gemensam försörjning av produkter och tillhörande 

tjänster tillhandahålls genom Hjälpmedelscentralen.  

För att skapa goda förutsättningar för samarbete kring digitala hjälpmedel föreslås några justeringar i 

nuvarande strukturer kring hjälpmedel. Dessa justeringar innebär i korthet att sortimentet av hjälpmedel 

utökas med digitala hjälpmedel som svarar mot invånarens behov av såväl vård som omsorg, det vill säga 

produkter med användning inom Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. Detta innebär att styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel ges ett 

utökat uppdrag för sortiment, regelverk och uppföljning inom området digitala hjälpmedel. Tanken är att 

digitala hjälpmedel upphandlas av Koncerninköp i Västra Götalandsregionen samtidigt som 

Hjälpmedelscentralen ansvarar för logistik och de tjänster som behövs. Utökningen av sortimentet av 

digitala hjälpmedel planeras ske stegvis och huvudmännen förväntas kunna hyra eller köpa produkterna till 

invånare med behov av digitala hjälpmedel i takt med att de görs tillgängliga.  

 

Förslag att påbörja genomförandet i två parallella spår 

För att säkra god framdrift och etablera samarbetet föreslås ett genomförande i två spår:  

 

1) Säkra goda förutsättningar. De långsiktiga förutsättningarna etableras genom ett Samverkansavtal 

kring digitala hjälpmedel som undertecknas av de 50 huvudmännen. Förslaget på Samverkansavtal har 

formulerats och förankring i relevanta forum har påbörjats under oktober 2021. Avsikten är att förslaget 

på Samverkansavtal ska kunna gå ut på remiss i början av 2022 för att därefter hanteras i 

samverkansstrukturen med sedvanliga rekommendationer till respektive huvudman som följd. Om 

samverkansavtalet i sin nuvarande form undertecknas av huvudmännen medför det att befintliga 

strukturer för hjälpmedel behöver utökas något för att omhänderta det utökade uppdraget och 

säkerställa rätt kompetenser. Parallellt med processen kring samverkansavtalet planeras ett arbete inom 

styr- och ledningsfunktionen för hjälpmedel kring hur det justerade uppdraget bäst kan omhändertas. 

Ytterligare en viktig del i arbetet med att skapa goda förutsättningar är att utreda hur frågan om 

datahantering och informationssäkerhet bäst kan omhändertas.  

2) Förberedelser för utrullning av prioriterade produktområden påbörjas parallellt med att 

samverkansavtalet förankras för att korta ledtiderna. Ett sådant arbetssätt tros också kunna stödja ett 

kontinuerligt lärande och ge möjlighet att vidareutveckla modellen baserat på dragna lärdomar. 

Utrullningen av produkter bör inledas med produkter där det finns en hög nytta (för invånare, 

kommunerna och regionen), en relativt låg komplexitet (exempelvis kopplat till avtal, upphandling och 

säkerhet) samt en hög angelägenhet (exempelvis kopplat till stordriftsfördelar). Ett tidigt område bör 

vara produkter för att mäta hälsoparametrar då de bedöms ha hög nytta för invånare, regionens 

verksamheter samt också efterfrågas av den kommunala hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis 

handla om digital våg, digital blodtrycksmätare och digital pulsoximeter. De har också en relativt låg 

komplexitet i relation till befintliga avtal och utifrån att de är medicintekniska produkter. Det gör att 

det går fortare att komma igång med dessa produkter än andra produkter där nya avtal först behöver 

komma på plats. Ytterligare produkter som föreslås ligga tidigt är produkter för att hantera läkemedel, 

exempelvis läkemedelsrobot, samt produkter för att öka trygghet såsom sensorer för digital tillsyn 

och/eller GPS-larm. 
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Avsiktsförklaring  

Avsiktsförklaring angående samarbete 
inom området digitala hjälpmedel 
 
 
Bakgrund: 
Digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet 
och delaktighet för en person som har eller löper risk att få en funktionsnedsättning, oavsett 
om den är individuellt utprovad eller inte (Se Figur 1). Gemensamt för digitala hjälpmedel 
är att de används i invånarens vardagliga miljö.  

 
Figur 1: Definition och beskrivning av av begreppet digitala hjälpmedel 

 
 
Flera samverkande faktorer leder till ett ökat behov av digitala hjälpmedel i hemmet – såväl 
nationellt som i Västra Götaland. Det är framför allt tre faktorer som driver utvecklingen.  

För det första förändras invånarnas behov, förutsättningar och preferenser. Exempelvis 
leder ett förändrat sjukdomspanorama där allt fler lever allt längre med kroniska sjukdomar 
till att vården och omsorgen behöver stärka individernas möjligheter att självständigt 
hantera sin hälsa och vardagssituation. I takt med att samhället i stort blir alltmer digitalt 
ökar också invånarnas förmåga och vilja att använda olika typer av digital teknik i hemmet 
för ökad funktionsförmåga och självständighet.  

För det andra förändras verksamheternas struktur och uppdrag genom politiska beslut 
och reformer. Exempelvis medför omställningen till Nära vård att en större andel av vården 
i framtiden kommer att utföras i invånarnas hemmiljö. Därtill kommer ett ökat fokus på 
samverkan och samarbete över organisatoriska gränser att kräva gemensamma tekniska 
lösningar och nya arbetssätt för att ge framtidens vård och omsorg.  

Slutligen ger teknikens möjligheter och begränsningar nya förutsättningar för en bred 
användning av digitala hjälpmedel i hemmet. Den tekniska infrastrukturen förbättras 
genom exempelvis bättre uppkoppling genom fiberutbyggnad och en växande andel av 
befolkningen som har datorer och smarta telefoner. Nya tekniska lösningar som använder 
den infrastrukturen lanseras i snabb takt, så också inom hjälpmedelsområdet.  

 



15 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel - KS2022/0116-2 Svar på remiss samverkansavtal Digitala hjälpmedel : Avsiktsförklaring Välfärdsteknik i samverkan

 

Dessa tre faktorer förstärker varandra och utvecklingen mot ökat behov och användning av 
digitala hjälpmedel i hemmet.   

Frågan handlar inte längre om vi ska, utan hur gör vi. Vad kan och bör göras tillsammans 
inom området och vad ska hanteras av respektive kommun, region och privata 
vårdgivare. Såväl digitala som analoga hjälpmedel för att underlätta vardagen för individen 
ska vara lätt tillgängliga, det behöver vara tydligt vilken profession som bedömer, 
förskriver eller beslutar att ett visst hjälpmedel ska användas och utbudet ska vara jämlikt 
inom Västra Götaland. 

Att vård och omsorg ska erbjuda digitala tjänster är idag självklart och väl utrett. För 
en sömlös vård och omsorg krävs samverkan och tillit mellan huvudmän, vårdgivare och 
invånare. Hur vi konkret och praktiskt löser utmaningen tillsammans börjar nu synliggöras 
inom projektet ”Välfärdsteknik i samverkan”. 

”Välfärdsteknik i samverkan” är ett gemensamt initiativ mellan Västra Götalandsregionen 
och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Det handlar om att ta fram en gemensam modell 
för att tillhandahålla ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel genom 
Hjälpmedelscentralen. Modellen ska omfatta samverkan kring flera typer av digitala 
hjälpmedel exempelvis inom egenmonitorering och trygghetsskapande åtgärder. Denna 
samverkan ska innefatta tjänster/produkter som ryms inom såväl Hälso- och sjukvårdslagen 
som Socialtjänstlagens olika verksamhetsområden. Preliminära resultat från den utredning 
som genomförts visar att det både finns ett brett stöd kring värdet av ett enhetligt sortiment 
och att det kommer vara möjligt att samarbeta kring digitala hjälpmedel. 

 
Ärende: 
Då arbetet inom projektet ”Välfärdsteknik i samverkan” kunnat påvisa att det både är 
möjligt och önskvärt för kommunerna och regionen att samverka inom området digitala 
hjälpmedel ses behovet av att tydligt ta ställning för att driva detta gemensamt framåt. 
Genom att Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner samlar sig för att 
tillhandhålla ett gemensamt sortiment av digitala hjälpmedel ser vi att vi gemensamt ges 
goda förutsättningar för att möta framtidens utmaningar samtidigt som vi säkrar en jämlik 
tillgång till vård och omsorg för alla invånare i länet. 

Med denna avsiktsförklaring vill Västra Götalandsregionen och VästKom göra ett 
gemensamt ställningstagande för att stödja tillämpningen av ett gemensamt utbud av 
digitala hjälpmedel genom Hjälpmedelscentralen Västra Götaland. 

 
Giltighet: 
Denna avsiktsförklaring gäller t.o.m utgången av 2023 eller tills ett regionalt 
samverkansavtal har tecknats mellan de 49 kommunerna och VGR inom ovan beskrivet 
område. 
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Avsiktsförklaring  

I Västra Götaland är vi överens om:  
 
att  parternas uttalade avsikt är att med förtroende och tillit utveckla en modell 

för samverkan kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland  
 
att det sortiment av digitala hjälpmedel som tillhandahålls ska utgå från 

invånarens behov inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst 
   
att  samverkan kring en modell för ett enhetligt sortiment av digitala 

hjälpmedel ska...   
... ske med utgångspunkt i individens behov av digitala hjälpmedel  
... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland  
... skapa ett tydligt mervärde för både kommunerna och regionen över tid  
... bidra till en effektiv användning av de gemensamma resurserna  
... understödja pågående strukturomvandling, exempelvis mot nära vård   
... bygga på välfungerande befintliga strukturer i möjligaste mån  
... vara långsiktigt och varaktigt över tid  
... präglas av kontinuerliga förbättringar  

  
att nyttjandet av det upphandlande sortiment som tas fram inom samarbetet 

kan påbörjas stegvis 
 
att Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland är den aktör som är mest lämplig 

att ta sig an detta uppdrag 
 
att befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel även behöver ta ansvar 

för området digitala hjälpmedel. Detta kan potentiellt innebära en justering 
och utökning av befintlig struktur 

 
att den initiala investeringen vid etablering av gemensam struktur för att 

tillhandahålla digitala hjälpmedel i Västra Götaland i möjligaste mån bör 
finansieras via statliga stimulansmedel 

 
 
För VästKom   För Västra Götalandsregionen 

 

 

 

Ann-Charlotte Järnström  Ann-Marie Schaffrath 
VD   Digitaliseringsdirektör
 

Ann-Charlotte Järnström (29 Oct 2021 14:24 GMT+2) Ann-Marie Schaffrath (1 Nov 2021 07:42 GMT+1)
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Handläggarens namn
Madeleine Nilsson 

3/16/2022

Riktlinje grafisk profil (Dnr KS2022/0237-1)
Sammanfattning
För att alla som kommer i kontakt med Kungälvs kommun ska få en samstämmig och 
korrekt bild av oss är det viktigt med en enhetlig grafisk profil. En enhetlig profil särskiljer 
kommunen från andra aktörer. Det ska vara enkelt och tydligt för medborgarna att förstå 
när kommunen är avsändare av information eller står bakom en viss verksamhet.

Den 16 december 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att 
uppdatera den grafiska profilen, ta fram en grafisk manual och tillhörande mallar 
(KS2020/1760). 

Den nya riktlinjen för grafisk profil är framtagen för att ge vägledning hur man ska använda 
logotyp, färger, typsnitt, grafiska element och annat när man tar fram informationsmaterial, 
både i tryck och digitalt. 

Förslag till kommunstyrelsen: 
1. Riktlinje för grafisk profil antas enligt förslag och ersätter styrdokumentet regler för 

grafisk profil för Kungälvs kommun. 
2. Punkt 1 gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar att regler för 

grafisk profil för Kungälvs kommun upphör att gälla. 

Förslag till kommunfullmäktige: 
Regler för grafisk profil för Kungälvs kommun upphör att gälla.

Juridisk bedömning 
Digital offentlig service ska vara tillgänglig och kravet på tillgänglighet finns i lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen innehåller bestämmelser som innebär att 
tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller 
mobil applikation ska vara tillgänglig. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras 
från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Även dokument, till 
exempel PDF-filer, som publiceras på en webbplats omfattas av lagen.

Många av de dokument som kommunen tar fram publiceras på kommunens webbplats, 
vilket innebär att de ska vara tillgängliga. Idag lever vi inte upp till de kraven, eftersom 
kunskapen om hur man tar fram tillgängliga dokument är bristfällig. Med tillgängliga mallar 
som stöd till alla medarbetare underlättar vi medarbetarnas arbete med dokument och ger 
förutsättningar för att bättre efterleva lagen.
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Förvaltningens bedömning
För att alla som kommer i kontakt med Kungälvs kommun ska få en samstämmig och 
korrekt bild av oss är det viktigt med en enhetlig grafisk profil. En enhetlig profil särskiljer 
kommunen från andra aktörer. Det ska vara enkelt och tydligt för medborgarna att förstå 
när kommunen är avsändare av information eller står bakom en viss verksamhet.

Kungälvs kommun har en grafisk profil (KS2019/2085) som antogs första gången 2004-02-02 
och som idag saknar väsentliga delar. Till det saknar vi kontorsmallar och grafiska mallar 
som ska göra det lätt för alla medarbetare att följa den grafiska profilen. Det medför att 
Kungälvs kommun kan upplevas som spretig och saknar enhetlighet i sin kommunikation.

Den 16 december 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att 
uppdatera den grafiska profilen, ta fram en grafisk manual och tillhörande mallar 
(KS2020/1760). 

Den nya riktlinjen för grafisk profil är framtagen för att ge vägledning hur man ska använda 
logotyp, färger, typsnitt, grafiska element och annat när man tar fram informationsmaterial, 
både i tryck och digitalt. 

Det ska vara enkelt för medarbetare att följa den grafiska profilen. Därför finns mallar för 
kontorsbruk brev, anslag, visitkort, broschyr, annons med mera framtagna. Mallarna finns i 
respektive programvara eller att ladda ner. Det är den grafiska profilmanualen och mallarna 
som säkerställer att vi får en följsamhet till den grafiska profilen.

Ett fåtal verksamheter inom Kungälvs kommun är särprofilerade vilket betyder att de har en 
egen grafisk profil. Dessa verksamheter ska alltid tydligt kommunicera att de är en del av 
Kungälvs kommun, genom att använda Kungälvs kommuns logotyp och texten ”Vi är en del 
av Kungälvs kommun”. Det kan finnas särskilda skäl för en verksamhet att särprofilera sig, 
som till exempel att verksamheten är på en konkurrensutsatt marknad. Beslut om 
särprofilering ska tas av förvaltningsledningen.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har en direkt koppling till kommunfullmäktiges mål fem: Att medborgare och 
näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Det ska vara tydligt för medborgarna 
när Kungälvs kommun står bakom en verksamhet eller är avsändare av information. Ett 
viktigt
bidrag är då att vi har en gemensam grafisk profil för alla våra verksamheter, som skapar en 
igenkänning och förtroende.

En tydlig grafisk profil underlättar allt kommunikationsarbete, även gentemot näringslivet 
och bidrar till resultatmålet att förbättra näringslivsklimatet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet är kopplat till nummer 16 i Agenda 2030, fredliga och inkluderande samhällen. 
Delmål 16.6 betonar vikten av att bygga effektiva och transparenta institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer. Syftet med en uppdaterad grafisk profil och riktlinjer för 
denna är att göra det enkelt och tydligt för medborgarna att förstå när kommunen är 
avsändare eller står bakom en viss verksamhet eller information.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Det finns ett styrdokument för grafisk profil i Kungälvs kommun. Det antogs av 
kommunfullmäktige första gången 2004 och saknar därmed väsentliga delar för till exempel 
webb och digitala medier. Det finns ett behov av att uppdatera styrdokumentet.

Kungälvs kommuns kommunikationspolicy säger att all intern och extern kommunikation 
ska kännetecknas av ”att det är tydligt att det är Kungälvs kommun som är avsändare och 
följer den grafiska profilen. Det är inte de olika verksamheterna som ska särskilja sig från 
kommunen, det är kommunen som ska särskilja sig från andra aktörer”.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Det ska vara tydligt för medborgarna när Kungälvs kommun står bakom en verksamhet eller 
är avsändare av information. Ett viktigt bidrag är då att vi har en gemensam grafisk profil 
för alla våra verksamheter, som skapar en igenkänning och förtroende.

Det ska vara enkelt för medarbetare att följa den grafiska profilen. Med stöd i framtagna 
mallar ska det vara enkelt att ta fram dokument och information som är i linje med den 
grafiska profilen. Det är den grafiska manualen och mallarna som säkerställer att vi får en 
följsamhet till profilen.

Kungälvs kommuns kommunikationspolicy säger att ”kommunens kommunikationsarbete 
ska bidra till att fördjupa demokratin genom att väcka intresse, ge kunskaper och stimulera 
till dialog, delaktighet och debatt om verksamheten nu och i framtiden”.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Det ska vara enkelt för medarbetare att följa den grafiska profilen. Med stöd i framtagna 
mallar ska det vara enkelt att ta fram dokument och information som är i linje med den 
grafiska profilen. Det är den grafiska manualen och mallarna som säkerställer att vi får en 
följsamhet till profilen.

Ekonomisk bedömning
Vid en omvärldsanalys av kommuner i Sverige ser vi att de flesta använder en grafisk profil, 
tillsammans med tillhörande grafisk manual och mallar. Kostnaden för uppdatering av den 
grafiska profilen och framtagning av mallar är 120 000 kronor och har tagits inom befintlig 
budget.

Hittills har vi saknat mallar för flera vanliga dokumenttyper, vilket medför att medarbetare 
får spendera tid på att leta efter mallar eller börja från grunden i produktionen av olika 
dokument. Men en färdig uppsättning av mallar kommer medarbetarna att spara tid, 
samtidigt som vi får en enhetlighet i dokumenten och kommunikationen.

Införandet av den uppdaterade grafiska profilen sker successivt på det sättet att nya mallar 
och grafisk profil används när informationsmaterial, skyltar och annat ändå ska uppdateras. 

Förslag till beslut

1. Riktlinje för grafisk profil antas enligt förslag och ersätter styrdokumentet 
regler för grafisk profil för Kungälvs kommun. 

2. Punkt 1 gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar att 
regler för grafisk profil för Kungälvs kommun upphör att gälla. 
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Förslag till kommunfullmäktige
Regler för grafisk profil för Kungälvs kommun upphör att gälla.

Haleh Lindqvist Madeleine Nilsson
Kommundirektör Kommunikationschef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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1. Inledning 
Den här riktlinjen beskriver Kungälvs kommuns grafiska profil med logotyp, färger, typsnitt och grafiska element. Riktlinjen ska 
användas av alla kommunens verksamheter.  

2. Relation till andra styrdokument 
Riktlinjen för grafisk profil är kopplad till kommunens kommunikationspolicy som säger att all intern och extern kommunikation ska 
kännetecknas av ”att det är tydligt att det är Kungälvs kommun som är avsändare och följer den grafiska profilen. Det är inte de 
olika verksamheterna som ska särskilja sig från kommunen, det är kommunen som ska särskilja sig från andra aktörer”. 

3. Syfte 
Syftet med riktlinjen är att tillhandahålla en gemensam och enhetlig visuell identitet för Kungälvs kommun med tydliga riktlinjer för 
hur man ska använda logotyp, färger, typsnitt, grafiska element och liknande.  

4. Mål och viljeinriktning 
För att alla som kommer i kontakt med Kungälvs kommun ska få en samstämmig och korrekt bild av oss är det viktigt med en 
enhetlig grafisk profil. En enhetlig profil särskiljer kommunen från andra aktörer. Det ska vara enkelt och tydligt för medborgarna att 
förstå när kommunen är avsändare eller står bakom en viss verksamhet. Ett viktigt bidrag är då att vi har en gemensam grafisk 
profil för alla våra verksamheter, som skapar en igenkänning och förtroende. 

Det ska vara enkelt för medarbetare att följa den grafiska profilen. Med stöd i framtagna mallar ska det vara enkelt att ta fram 
dokument och information som är i linje med den grafiska profilen. Det är den grafiska manualen och mallarna som säkerställer att 
vi får en följsamhet till profilen. 

5. Undantag från gemensam grafisk profil - särprofilering 
Ett fåtal verksamheter inom Kungälvs kommun är särprofilerade vilket betyder att de har en egen grafisk profil. Dessa verksamheter 
ska alltid tydligt kommunicera att de är en del av Kungälvs kommun, genom att använda Kungälvs kommuns logotyp och texten ”Vi 
är en del av Kungälvs kommun”. Det kan finnas särskilda skäl för en verksamhet att särprofilera sig, som till exempel att 
verksamheten är på en konkurrensutsatt marknad. Beslut om särprofilering ska tas av förvaltningsledningen.  
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6. Levandegöra 
Riktlinjen publiceras på kommunens webbplats och intranät.  

7. Uppföljning 
Användningen av den grafiska profilen följs upp av kommunikationsenheten.  
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Välkommen till Kungälvs grafiska profil!
Det du nu har framför dig är ett viktigt dokument. Det innehåller allt du behöver veta om Kungälvs kommuns grafiska profil  
och hur du ska arbeta med den. Använd den både för egen del och som information och regelverk för de externa konsulter 
och producenter du anlitar. Om du använder manualen konsekvent och på rätt sätt bidrar du till att göra oss lätta att  
känna igen, vilket i sin tur ökar förtroendet för den information vi går ut med till medborgarna. 

Men manualen är inte bara ett regelverk utan också en inspirationskälla. Här finns spännande kreativa möjligheter när  
du behöver göra kommunikation som syns och når fram genom bruset. 

Vår grafiska profil består av ett antal olika delar, som logotyp, färger, typsnitt och dekorelement. Du hittar all information 
om hur du använder dem här, tillsammans med exempel på hur det kan se ut i praktiken. Läs, låt dig inspireras och 
tveka inte att höra av dig till oss om du undrar över något.

Lycka till!

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Kungälvs kommun

Madeleine Nilsson 
Kommunikationschef
Kungälvs kommun
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Vår logotyp är den minsta gemensamma nämnaren i all kommunika-
tion från Kungälv kommun, oavsett innehåll, syfte eller medium. 
Den består av två delar, en symbol och ett ordmärke. Symbolen är 
baserad på Kungälvs stads gamla stadsvapen och har rötter tillbaka 
till medeltiden. Det finns även en monokrom version av den men 
färgvarianten ska alltid användas när det är möjligt och lämpligt. 
Ordmärket kan vara antingen grönt eller svart, beroende på  
bakgrund och sammanhang.

Grundregeln för användning är att vår logotyp ska ge samma intryck 
och ha samma tyngd oavsett i vilket sammanhang eller medium den 
används i, allt för att skapa tydlighet och konsekvens. 

Vår logotyp

Den traditionella beskrivningen av ett heraldiskt vapen kallas 
blasonering. För Kungälvs kommunvapen lyder den:
I fält av silver en av en vågskura bildad blå stam och däröver ett 
krenelerat porttorn med två valvbågar, åtföljd till höger av ett svärd 
och till vänster av ett mot porttornet upprest lejon, alla röda.
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VARIANTER
De två elementen i Kungälvs logotyp kan kombineras på tre 
olika sätt för att ge maximal flexibilitet för olika användningar. 
Observera dock att den vänsterställda varianten (dvs med 
texten till höger) är den grundläggande som ska användas i  
alla fall där det är möjligt. Dock finns logotypen även i versioner 
med texten under och till höger för de fall då den högerställda 
fungerar mindre bra. 

MINSTA STORLEK
För att säkra att logotypen inte blir för liten för att vara tyd- och 
läsbar får den inte återges i mindre storlek än de mått som 
anges nedan. 

Minsta rekommenderade storlek

Tryck 25 mm
Digitalt 150 px

Tryck 13,5 mm
Digitalt 82 px
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LOGOTYPENS FRIZON
För att vår logotyp ska framstå tydligt är det viktigt att den alltid 
får ett fritt utrymme där den inte störs av text eller andra grafiska 
element. 

Frizonens minsta tillåtna storlek varierar med logotypens egen 
storlek. Därför är utgångspunkten alltid symbolens mått. 

Logotypen ska alltid ha en frizon på minst 1/3 av symbolens höjd 
på alla sidor. 
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FÄRGSTÄLLNINGAR
För att göra logotypen maximalt användbar i olika situationer 
och mot olika bakgrunder finns den i flera färgställningar. I färg 
och mot ljus bakgrund kan ordmärket antingen vara svart eller 
grönt. Mot mörk bakgrund där maximal kontrast krävs används 
endast vit text. 

För de få fall du inte kan eller bör använda färg i de enheter  
du producerar finns logotypen också i positiv och negativ 
monokrom version. Välj dock alltid färglogotypen när det är 
möjligt. 

När det gäller valet mellan den positiva och negativa versionen, 
använd ditt omdöme. Målet är alltid maximal läslighet, så gör 
en bedömning av hur mörk bakgrunden är och gör ditt val 
utifrån det. 

Färg med svart eller grön text

Svartvit positiv

Färg med vit text

Svartvit negativ
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Mot ljusa bakgrunder

Mot tonade bakgrunder

Mot mörka bakgrunder

Mot röriga färgbakgrunder

Mot bildbakgrunder

Mot bildbakgrunder

I PRAKTIKEN
Det är viktigt att göra rätt val när du använder Kungälv kommunlogotyp, att skapa tillräckligt med 
kontrast för att göra den läslig är av stor betydelse. 

Är bakgrunden ljus eller mörk? Är den enfärgad, brokig eller en bild full av detaljer? Allt spelar in när 
du ska välja vilken variant av logotypen du ska använda. Här ser du exempel på både bra och 
mindre bra val.  
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PROFILERING I SAMARBETSPROJEKT
Kungälvs kommun genomför löpande en mängd projekt tillsammans 
med andra aktörer, som t ex kommunala bolag. Det innebär ofta att 
kommunens logotyp måste samexistera med en annan, i både 
tryckt och digitalt material.

Det finns alltid en risk för otydlighet när en kommunikationsinsats 
har två avsändare. Därför har vi tagit fram några enkla regler för hur 
du använder vår logotyp tillsammans med andra aktörers. 

MED KOMMUNEN SOM HUVUDAVSÄNDARE
När Kungälvs kommun är huvudaktör i samarbetet ska vår logotyp 
placeras längst upp till vänster om enheten består av en sida eller 
digital yta. 

I flersidigt material placeras Kungälvs kommun logotyp på första 
sidan. Övriga aktörer presenteras antingen i text eller med sina 
logotyper på enhetens baksida. 

MED KOMMUNEN SOM LIKVÄRDIG PARTNER
I projekt där båda parter har samma status som avsändare, skapa 
en fri yta med utrymme för båda logotyperna med en lodrät linje 
emellan. Se bilden för exempel. 

Rubrik kisuaheli 
neumyx barc
Rewitz gofella quenamn vinre. Esni uz 
balomre rindupu doan, Neukifa in lenim 
dakai typeshop herangu de Henri sal 
ounim herero

wubujk harvas en schekra dol in noviton. Olla gefeph 
rhuss nekoscha kakain, hers dokinj bulassa de jussel 
masox dokum. Fell gomers ena kullian peri hezig dronte 
im kessel nir ohr el watas Junktim er vronelli bom 
klarom eikisont dem lusch typeshop an kastlattement.

Rubrik kisuaheli 
neumyx barc
Rewitz gofella quenamn vinre. Esni uz 
balomre rindupu doan, Neukifa in lenim 
dakai typeshop herangu de Henri sal 
ounim herero

wubujk harvas en schekra dol in noviton. Olla gefeph 
rhuss nekoscha kakain, hers dokinj bulassa de jussel 
masox dokum. Fell gomers ena kullian peri hezig dronte 
im kessel nir ohr el watas Junktim er vronelli bom 
klarom eikisont dem lusch typeshop an kas vor dol-
liwatsch. Mestes dom en lattement.
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Aa

Proxima Nova light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#%&/()=?*
Kisuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella quenamn vinre. Esni uz balomre rindupu doan, 
neukifa in lenim dakai typeshop herangu de Henri sal ounim herero wubujk harvas. 

Proxima Nova regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#%&/()=?*
Kisuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella quenamn vinre. Esni uz balomre rindupu doan, 
neukifa in lenim dakai typeshop herangu de Henri sal ounim herero wubujk harvas. 

Proxima Nova semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#%&/()=?*
Kisuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella quenamn vinre. Esni uz balomre rindupu 
doan, Neukifa in lenim dakai typeshop herangu de Henri sal ounim herero wubujk harvas. 

TYPSNITT
Kungälvs kommuns huvudtypsnitt är Proxima Nova, skapat 2005 
av den amerikanske designern Mark Simonson. Typsnittet är en 
sans serif som i första hand är ritad för högsta läsbarhet i digitala 
användargränssnitt och i brödtext. Det fungerar dock även utmärkt 
i rubriker. Vi använder det i tre vikter: light, regular och semibold. 

Proxima Nova används i alla former av intern och extern kommuni-
kation, tryckt och digital. 

ERSÄTTNINGSTYPSNITT
Om Proxima Nova av någon anledning inte kan användas, till 
exempel på grund av att datorer inte har typsnittet installerat,   
välj Arial i stället. Arial är standardtypsnitt på alla datorer och  
inte väsensskilt från Proxima Nova. 

Typografi



16 Riktlinje grafisk profil - KS2022/0237-1 Riktlinje grafisk profil : Grafisk profil riktlinje

Typografi   Grafisk profil   Kungälvs kommun 11

Rubriktypsnitt: Proxima  
Nova Semi Bold 35 pt
Ingresstypsnitt: Proxima Nova Light 14/17 pt, lorem ipsum dolor sit 
amet,  consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Brödtypsnitt: Proxima Nova Light 10/13 pt, isuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella quenamn 
vinre. Esni uz balomre rindupu doan, Neukifa in lenim dakai typeshop herangu de Henri sal 
ounim herero wubujk harvas en schekra dol in  noviton. 

MELLANRUBRIK: PROXIMA NOVA SEMI BOLD 11/14 PT
Kisuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella quenamn vinre. Esni uz balomre rindupu doan, 
Neukifa in lenim dakai typeshop herangu de Henri sal ounim herero wubujk harvas en schekra 
dol in noviton. 

UNDERRUBRIK: PROXIMA NOVA LIGHT 10/13 PT
Kisuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella quenamn vinre. Esni uz balomre rindupu doan, 
Neukifa in lenim dakai typeshop herangu de Henri sal ounim herero wubujk harvas en schekra 
dol in noviton. 

EXEMPELTEXT
Här till höger ser du ett exempel på vårt huvudtypsnitt Proxima 
Nova i användning i rubrik, ingress och brödtext med mellan-
rubrik.

Tänk alltid på att säkerställa god läsbarhet genom att göra  
bra val när det gäller radavstånd, radlängd och ordmellanrum.  
I regel används vänsterställd text, men det beror också på 
formgivningen, sammanhanget och typen av produktion. 
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Grundfärger

Färgerna i procentVÅR FÄRGPALETT
Vår grafiska profil innehåller fem noga utvalda dekorfärger. Du kan 
använda dem i färgtoner från 10–100 % efter behov. Färgerna är 
funktionellt valda för bästa harmoni och samtidigt god kontrast. 
Men färgerna är också konceptuellt förankrade, i vår natur, 
människors verksamheter samt de värden vi står för som kommun.

Gult står för solen och ljuset och den energi som bär oss framåt 
mot det goda livet.

Grönt står för den skog och de ängar som utgör en stor del av vår 
kommun, vårt hållbarhetsarbete samt liv och harmoni. 

Blått står för det hav och de älvar som omger oss och himlen 
över oss. Färgen står också för det lugn och den trygghet vi 
eftersträvar för våra medborgare. 

Grått står för skärgårdens klippor och skär i orubblig granit och 
den stabilitet vi bygger framtiden på. 

Brunt står för de bördiga åkrar som brukas inom kommunen  
och det kretslopp av sådd och skörd de representerar. 

Färger och dekor
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CMYK 0/17/100/0

RGB 255/209/0

PMS 109 C

HEX #ffd100

80%

60%

40%

20%

SOL OCH LJUS
ENERGI
DET GODA LIVET

CMYK 80/0/100/0

RGB 19/165/56

PMS 7738 C

HEX #13a538

80%

60%

40%

20%

SKOG OCH ÄNGAR
MILJÖ
LIV OCH HARMONI

CMYK 80/5/10/0

RGB 0/171/215

PMS 638 C

HEX #00abd7

80%

60%

40%

20%

HAV OCH ÄLVAR
HIMMEL
LUGN OCH TRYGGHET

CMYK 47/35/35/15

RGB 137/140/142

PMS 423 C

HEX #898c8e

80%

60%

40%

20%

SKÄRGÅRD
GRANIT
STABILITET

CMYK 30/70/80/30

RGB 146/77/48

PMS 7587 C

HEX #924d30

80%

60%

40%

20%

ÅKRAR
JORDBRUK
KRETSLOPP

FÄRGKODER OCH TONINGAR
Här hittar du koder för våra dekorfärger för olika användningsområden i tryck och digitalt.
Tänk på att material från oss alltid ska vara tillgänglighetsanpassat. Var därför noga med att se till att 
kontrasten mellan text och bakgrund är tillräcklig för god läslighet. 

RGB 255/218/51
HEX #ffda33

RGB 255/228/102
HEX #ffe466

RGB 255/237/153
HEX #ffed99

RGB 255/246/204
HEX #fff6cc

RGB 66/183/96
HEX #42b760

RGB 150/200/132
HEX #96c884

RGB 189/219/176
HEX #bddbb0

RGB 208/237/215
HEX #d0edd7

RGB 51/187/223
HEX #33bbdf

RGB 140/205/233
HEX #8ccde9

RGB 184/222/241
HEX #b8def1

RGB 204/238/247
HEX #cceef7

RGB 161/162/163 
HEX #a1a2a3

RGB 184/185/186
HEX #b8b9ba

RGB 208/209/209
HEX #d0d1d1

RGB 231/232/232
HEX #e7e8e8

RGB 168/113/89
HEX #a87159

RGB 186/141/116
HEX #ba8d74

RGB 208/176/158
HEX #d0b09e

RGB 233/219/214
HEX #e9dbd6
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CIRKLAR SOM DEKORELEMENT
I vår grafiska profil ingår dekorelement i form av koncentriska cirklar i våra dekorfärger. 
Cirklarna är fasta element som du kan ladda ner och använda utsnitt av i dina produktioner. 
De kan även kombineras med att antal fasta bilder. Vi visar exempel på hur de används 
praktiskt längre fram i denna profilmanual. 

Cirklarna använd inte hela, men utsnitt av 
dem kan kombineras utfallande i hörn och 
kanter som i exemplet här. Färdiga mallar 
finns och fler exempel följer i denna 
manual.
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Vårt dekorativa bildmanér ska representera våra medborgare. 
De ska kännas som utsnitt ur verkligheten och vardagen i 
dokumentär stil, tagna i verkliga miljöer. De ska visa ett 
tvärsnitt av våra kommuninvånare. Oavsett om du producerar 
egna bilder eller väljer dem ur en bildbank, tänk alltså på att 
göra inkluderande och normkritiska val. Alla kungälvsbor ska 
kunna känna att information från kommunen berör just dem.

Observera att bildmanéret i första hand gäller för bilder som 
inte används som konkreta illustrationer. Behöver du använda 
bilder för att göra informationen du ska överföra tydligare,  
välj bilder som är relevanta för sammanhanget och förstärk 
budskapet genom att skriva bildtexter.

Här ser du ett antal exempel på hur bilder i Kungälvs kommuns 
bildmanér kan se ut. Använd dem som inspiration för dina 
egna val.

Vårt bildmanér
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+ =

DEKOR OCH BILDER I KOMBINATION
Vår grafiska profil ger dig också möjligheter att använda dekorcirklarna tillsammans med de bilder du väljer.

Vi vill återigen vara tydliga med att det handlar om dekor, inte illustration. Det innebär att kombinationen  
bild + dekor är mycket lämplig att använda till exempel på omslaget till en trycksak, men inte igenom hela  
trycksaken. Använd de bilder som bäst illustrerar innehållet där i stället. Bild + dekor är också mycket lämpligt  
att använda på rollups, affischer och liknande material. 

Vi har tagit fram mallar som gör ditt arbete enklare. Tänk på att de bilder som kombineras med dekorcirklarna  
alltid ska vara svartvita. 

Färgerna har 50 % opacitet och linjerna är 100 % vita. Ditt bildval i gråskala.
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Exempel på broschyr, med och utan bildelement i dekorcirklarna. 

Dekor i praktiken
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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

Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. www.kungalv.se 

ACCIDENSMATERIAL
För brevpapper, kuvert, visitkort och liknande standarddokument finns 
färdiga mallar. Se även nästa sida för ett alternativt brevpapper. 

Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. www.kungalv.se

Förnamn Efternamn
Befattning/verksamhet

Telefon 0303-00 00 00
Mobil 0000-000 00 00
E-post fornamn.efternamn@kungalv.se
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BREVPAPPER FÖR PUBLIK KOMMUNIKATION
Detta brevpapper har starkare kommunidentitet än standardbrevpapperet 
och är därför lämpligt att använda för utskick till kommuninvånare, 
miniaffischer med information för anslagstavlor och liknande. 

Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv.
 www.kungalv.se

Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. www.kungalv.se
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Skriv presentationsnamn här

DIGITALA PRESENTATIONER
Malldokument med kommunidentiteten för PowerPoint finns tillgängliga. 
Flera olika sidtyper finns, för förstasidor och avsnittsavskiljare samt för 
mer eller mindre informationsinnehåll. 

Rubrik in här
Brödtext in här kisuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella
quenamn vinre. Esni uz balomre rindupu doan, Neukifa in lenim
dakai. Henri sal ounim herero wubujk harvas en schekra dol in 
noviton. Olla gefeph rhuss nekoscha kakain, hers dokinj bulassa
de jussel masox dokum. Kisuaheli neumyx barc.

Rubrik in här
• Brödtext in här kisuaheli neumyx barc

mope Rewitz gofella quenamn vinre. 
Esni uz balomre rindupu doan, Neukifa
in lenim dakai typeshop herangu de.

• Olla gefeph rhuss nekoscha kakain, 
hers dokinj bulassa de jussel masox
dokum. Kisuaheli neumyx barc mope
Rewitz gofella quenamn vinre
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SOCIALA MEDIER
Genom sociala medier kan du enkelt kommunicera 
ditt budskap och föra dialog med invånare, besökare 
och företag. All kommunikation som syns i sociala 
medier ska följa Kungälvs kommuns grafiska profil.

PROFILBILD
För att tydliggöra att Kungälvs kommun är avsändare 
ska komunens logotyp alltid användas i profilbild  
i sociala medier. Jobba med skölden som profilbild 
och skriv ut texten bredvid som avsändaren. 

OMSLAGSBILD
Förslagsvis kan du använda dekorcirklarna med eller 
utan bild.
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UTSTÄLLNINGSMATERIAL
Dekorelementen är särskilt effektiva och starkt identifierande på rollups, flaggor och 
annat utställningsmaterial. 
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FORDON
Symbolen ska alltid placeras mot huven.
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KLÄDER
Vid många tillfällen är det viktigt att det tydligt framgår att en 
person är anställd av och representerar Kungälvs kommun. 
Därför ska vår grafiska profil tillämpas konsekvent även på 
arbetskläder. Vår logotyp, med text och vapen, ska alltid finnas 
med. Märkningen ska vara tydlig och enhetlig men samtidigt 
måttfull och balanserad. Olika färg på kläder ställer krav på 
logotypens synbarhet. På sid 7 ser du hur vi använder vår 
logotyp på olika bakgrunder.

JACKOR, OVERALLER OCH TRÖJOR
I normalfallet: placera logotypen på den vänstra delen  
av bröst och rygg. Om detta inte är möjligt kan logotypen  
även appliceras på vänster överarm. På skjortor  
och pikétröjor räcker det med att ha logotypen  
på framsida eller överarm.

BYXOR
På byxor placeras logotypen på bakfickan  
eller alternativt på benet.
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Några frågor?
Kontakta Madeleine Nilsson, Kommunikationschef, telefon 0303-23 90 76 eller  

0725-27 39 40. E-post: madeleine.nilsson@kungalv.se.  
Du kan också ringa kundcenter på 0303-23 80 00.
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Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv.
www.kungalv.se
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Handläggarens namn
Oskar Ivarsson 

3/16/2022

Delegering av beslutanderätt avseende svar på remisser (Dnr 
KS2022/0517-1)
Sammanfattning
Med utgångspunkt i att kommunen ska svara på samtliga inkomna remisser har 
förvaltningen sett ett behov av att effektivisera processen och handläggningen av remissvar. 
Remisser som inkommer till kommunen kan vara av väldigt olika karaktär, allt ifrån mindre 
yttranden med korta svarstider om ett par veckor, till större remisser där kommunen ska 
yttra sig över kommande lagförslag där svarstiden kan vara upp till ett halvår. 

I detta ärende föreslås att förvaltningen ska kunna svara på remisser av mindre betydelse för 
kommunen eller där kommunen inte har något att yttra. Den som avgör om huruvida en 
remiss är av mindre betydelse ska vara kommundirektören och vid behov i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande. 

Förvaltningen föreslår att rätten att avgöra om en remiss ska svaras på av Kommunstyrelsen 
eller förvaltning delegeras till kommundirektören. 

Remisser av principiell vikt för kommunen ska fortsatt alltid besvaras av kommunstyrelsen.

Juridisk bedömning 
 Förslaget till beslut är förenligt med gällande lagstiftning. 

I delegeringsordningen anges mer om förutsättningar för nämnds delegeringsrätt, vad 
nämnden kan delegera, delegeringsförbud mm.

Förvaltningens bedömning
Med utgångspunkt i att kommunen ska svara på samtliga inkomna remisser har 
förvaltningen sett ett behov av att effektivisera processen och handläggningen av remissvar. 
Remisser som inkommer till kommunen kan vara av väldigt olika karaktär, allt ifrån mindre 
yttranden med korta svarstider om ett par veckor, till större remisser där kommunen ska 
yttra sig över kommande lagförslag där svarstiden kan vara upp till ett halvår. 

I detta ärende föreslås att förvaltningen ska kunna svara på remisser av mindre betydelse för 
kommunen eller där kommunen inte har något att yttra. Den som avgör om huruvida en 
remiss är av mindre betydelse ska vara kommundirektören och vid behov i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande. 
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Förslaget kommer först och främst att innebära en ökad effektivitet i organisationen. Vidare 
kommer det att ge den tjänsteperson som svarar på en remiss mer tid att besvara remissen då 
denne inte behöver ta hänsyn till de deadlines som följer av att ett remissvar går upp för 
politisk behandling och beslut.

Förvaltningen föreslår att rätten att avgöra om en remiss ska svaras på av Kommunstyrelsen 
eller förvaltning delegeras till kommundirektören. 

Remisser av principiell vikt för kommunen ska fortsatt alltid besvaras av kommunstyrelsen.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Förslag till tillägg i kommunstyrelsens delegeringsordning har koppling till 
kommunfullmäktiges strategiska mål ”Att medborgare och näringsliv ska känna ökat 
förtroende för kommunen” samt kommunstyrelsens resultatmål ”Kortare handläggningstider 
med bibehållen rättssäkerhet”.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har viss koppling till mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen där delmålen 
nedan särskilt kan nämnas. 

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

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande 
på alla nivåer.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
I första hand har kommunstyrelsens delegeringsordning koppling till kommunstyrelsens 
reglemente. 

Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett 
reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst 
verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om 
den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Se bedömning gällande Agenda 2030, effektiva och transparenta institutioner gynnar 
medborgarna och den demokratiska processen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Förslaget kommer först och främst att innebära en ökad effektivitet i organisationen. Vidare 
kommer det att ge den tjänsteperson som svarar på en remiss mer tid att besvara remissen då 
denne inte behöver ta hänsyn till de deadlines som följer av att ett remissvar går upp för 
politisk behandling och beslut.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inte några kostnader.
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Förslag till beslut
Rätten att avgöra om en remiss ska svaras på av Kommunstyrelsen eller förvaltning 
delegeras till kommundirektören. Remisser av principiell vikt för kommunen ska 
fortsatt alltid besvaras av kommunstyrelsen.

Erik Lindskog Haleh Lindqvist
administrativ chef kommundirektör

Expedieras till: Sektorchef ToS, SoU, BoL, kommundirektör, administrativ chef, nämndsekreterare, 
huvudregistratorer.
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Handläggarens namn
Jenny Björkman 

3/16/2022

Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 4 (Dnr SMN2021/0197–
7)
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader.

Kvartal 4, 2021, rapporterades 55 individärenden till IVO. 47 av besluten har ej kunnat 
verkställas tre månader efter beslutsdatum eller avslutats utan verkställighet under perioden. 
Av 47 beslut har 30 beslut inte kunnat verkställas då person tackat nej eller angett annat skäl 
vid anvisning av plats. Av återstående 17 beslut så har två personer blivit anvisad lägenhet. 
Av 15 resterande beslut gäller sex beslut för bostad IFO, SoL (bostad med särskild service, 
socialt kontrakt och referenslägenhet), fyra beslut avser bostad med särskild service, LSS, och 
fem beslut särskilt boende för äldre. I samtliga av återstående 15 beslut är orsaken till att 
besluten inte har kunnat verkställas resursbrist. Resursbristen beror främst på att det saknas 
lämpliga lägenheter utifrån de enskildas behov.

Av samtliga beslut som kvarstår att verkställa är 19 beslut äldre än ett år. Tio beslut är för 
särskilt boende för äldre, fyra beslut är för bostad med särskild service, LSS, ett beslut är för 
daglig verksamhet, två beslut är för bostad med särskild service, SoL, och två beslut är för 
socialt kontrakt.

En statistikrapport har sammanställts till Sociala myndighetsnämnden och 
Kommunrevisionen över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma 
rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Juridisk bedömning 
Sociala myndighetsnämnden ska enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS rapportera alla gynnande 
nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till Kommunrevisionen. 

Förvaltningens bedömning är att nämnden har fullgjort sin rapporteringsskyldighet till IVO 
enligt SoL och LSS avseende ej verkställda beslut.
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Bakgrund
I förarbetet till införandet av rapporteringsskyldigheten i LSS, (prop. 2007/08:43) anges att 
rapporteringsskyldigheten syftar till att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats 
insatser enligt nämnda lag och att förbättra förutsättningarna för en intern och extern 
uppföljning av beslutade insatser. Rapporteringsskyldigheten skulle således leda till att 
kommunerna fick en förbättrad uppföljning av sina beslut. Samtidigt skulle också 
möjligheterna att planera verksamheten påverkas i positiv riktning. I förarbetet till SoL 
(prop. 2005/06:115) framgår att även här var syftet med rapporteringsskyldigheten att stärka 
rättssäkerheten för personer som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen. Anledningen till 
att även revisorerna skulle ta del av rapporteringen var att de kommunala revisorerna skulle 
ges vidgade möjligheter att granska ärenden som avser myndighetsutövning mot någon 
enskild, när granskningen gäller hur socialnämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt 
SoL.

Rapportering 
Sociala myndighetsnämnden ska till IVO och till Kommunrevisionen rapportera alla 
gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS, som inte har kunnat verkställas 
inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkt för 
beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för dröjsmålet. Även avbrott i 
verkställighet av insats enligt LSS eller bistånd enligt SoL ska rapporteras i de fall där 
insatsen eller biståndet inte har återupptagits inom tre månader. Rapporteringen till IVO 
gäller för ett kvartal bakåt i tiden. 
Rapporteringsskyldigheten gäller till dess att beslutet har verkställts eller avslutats av annan 
anledning. En annan anledning kan vara att en person återtar sin ansökan eller att behovet 
inte längre kvarstår. Ett beslut räknas som verkställt då insatsen kommit igång, exempelvis 
då en person flyttar in på ett särskilt boende för äldre. Om en person tackar nej till ett 
erbjudande kvarstår i regel rapporteringsskyldigheten då beslutet inte är att betrakta som 
verkställt. 

Yttranden till IVO
Om kommunen inte har verkställt ett beslut inom skälig tid får kommunen möjlighet att 
yttra sig. IVO granskar vad kommunen har gjort för att verkställa beslutet, om den enskilde 
tackat nej till ett godtagbart erbjudande samt om det föreligger andra omständigheter som 
kan påverka verkställigheten av ärendet. Informationen som IVO använder för att bedöma 
kommunens handläggning och om den enskilde har fått vänta oskäligt länge på sin insats är 
skälen till dröjsmålet, vad dröjsmålet innebär för den enskilde personen, hur kommunen har 
arbetat med att verkställa beslutet, vilka eventuella insatser som kommunen erbjudit under 
väntetiden, hur kommunen planerar för att den aktuella insatsen verkställs inom skälig tid 
och kommunens beräknade kostnader för den beviljade insatsen.

Särskild avgift om beslut inte verkställs inom skälig tid
Den kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller ett bistånd eller beviljad insats kan
åläggas att betala en särskild avgift enligt 16 kap. 6 § SoL eller 28 § LSS. Om IVO bedömer 
att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att kommunen verkställt ett beslut kan IVO 
ansöka om utdömande av särskild avgift hos Förvaltningsrätten. Avgiften som kommunen 
kan få betala är som lägst 10 000 kr och som högst 1 miljon kr. Den särskilda avgiften är 
beroende av hur lång tid ärendet ej har kunnat verkställas och hur allvarligt det bedöms vara. 
Omständigheter som kan påverka avgiftens storlek är till exempel om andra tillfälliga 



18 Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 4 - KS2021/1576-8 Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 4 : Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 4

3(5)

insatser har satts in för att kompensera den fördröjda insatsen och hur kommunen påverkas 
ekonomiskt genom att inte verkställa insatsen. Avgiften tillfaller staten.

Förvaltningens bedömning
Kvartal 4, 2021, rapporterades 55 individärenden till IVO. 47 av besluten har ej kunnat 
verkställas tre månader efter beslutsdatum eller avslutats utan verkställighet under perioden. 
Av 47 beslut har 30 beslut inte kunnat verkställas då person tackat nej eller angett annat skäl 
vid anvisning av plats. Det finns flera anledningar till att personer tackar nej. Det kan vara 
att person fått erbjudande om plats på annat boende än där de önskat. I vissa fall tackar 
personer nej då de känner oro för att flytta och behöver motiveras. Det kan också vara så att 
närstående har andra önskemål.

Av återstående 17 beslut så har två personer blivit anvisad lägenhet. Av 15 resterande beslut 
gäller sex beslut bostad IFO, SoL, (bostad med särskild service: fyra beslut, socialt kontrakt: 
tre beslut och referenslägenhet: ett beslut), fyra beslut avser bostad med särskild service, LSS, 
och fem beslut avser särskilt boende för äldre. I samtliga av återstående 15 beslut är orsaken 
till att besluten inte har kunnat verkställas resursbrist. Resursbristen beror främst på att det 
saknas lämpliga lägenheter utifrån de enskildas behov.

Förvaltningen bedömer att statistikrapporten (se bilaga 1) utgör ett underlag för planering 
och granskning. Sociala myndighetsnämnden ska lämna statistikrapporten till 
Kommunfullmäktige och Kommunrevisionen. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör det strategiska målet trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet.
Ett resultatmål kopplat till det strategiska målet är full behovstäckning inom äldreomsorgen.
Tolkningen av resultatmålet handlar om att skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika
former av boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att utbudet och behoven kan 
matchas i enlighet med lagen.

Förvaltningen kommer att använda statistikrapporten som en del av underlaget för planering 
av olika former av boenden och till den långsiktiga planeringen. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet berör mål 3 hälsa och välbefinnande där god hälsa är en grundläggande 
förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets 
utveckling. 

Ärendet berör mål 10 minskad ojämlikhet. Staten har huvudansvar för att främja jämlikhet i 
samhället eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle 
bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet,
religion eller trosuppfattning, funktionsvariation och härkomst, som grund för en rättvis
fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället. 

Ärendet berör mål 11 hållbara städer och samhällen och rättighetsperspektivet utifrån rätten 
till bostad uttryckt i grundlag (Regeringsformen 1 kap. 2§). 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Rapporteringen av ej verkställda beslut till IVO är lagstyrd och utförs i enlighet med 
lagstiftning och de instruktioner som tillsynsmyndigheten IVO meddelar.

I Bostadsförsörjningsprogram Kungälvs kommun 2020–2022 ingår riktlinjer för 
bostadsbyggande 2020–2022. Programmet utgör underlag för planering och genomförande 
av nya bostäder och programmet påverkar därmed bland annat kommunens 
befolkningsprognos samt lokalbehovs-, investerings-, och produktionsplan. Programmet har 
en relation till program för Social hållbarhet. 

I policy Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning finns riktlinjer för att öka kunskapen 
och förändra attityder kring äldres boende, möjliggör byggandet av ändamålsenliga bostäder 
och att få äldre att flytta till bostäder för ett gott självständigt liv. Policyn avgränsas till 
bostäder för seniorer på den ordinarie bostadsmarknaden och berör inte särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
För att få rätt till bistånd enligt SoL krävs att den som söker inte själv kan tillgodose sina 
behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. I SoL finns inga begränsningar avseende vad 
en person kan ansöka om för typ av bistånd. Det som avgör om biståndet ska beviljas är den 
enskildes behov. Utöver stöd i den dagliga livsföringen kan en person behöva olika typer av 
stöd utifrån exempelvis missbruk, ekonomi eller våld. Genom biståndet tillförsäkras den 
enskilde en skälig levnadsnivå och får det stöd som behövs för att stärka den enskildes 
möjligheter att leva ett självständigt liv. Syftet med LSS och insatserna är att de personer som 
omfattas av lagen ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 
Personerna ska få det stöd och hjälp de behöver i sitt dagliga liv och även kunna påverka 
vilket stöd och service som de får 

Förvaltningens bedömer att utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv så ska beslut om 
insats eller bistånd verkställas inom skälig tid. I de fall det är brist på resurser ska den 
enskildes behov tillgodoses på annat sätt vilket förvaltningen bedömer har skett.

Ekonomisk bedömning
Socialnämnden har under kvartal 4, 2021 lämnat tre yttranden till IVO avseende två beslut 
om bostad med särskild service, LSS och ett beslut om boende IFO, socialt kontrakt, SoL. 
Socialnämnden har inga pågående ärenden avseende utdömande av särskild avgift hos 
Förvaltningsrätten.

Förslag till Kommunfullmäktige

             Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 4, 2021”, antecknas till 
protokollet.

Lena Arnfelt Peter Almgren
Sektorchef Trygghet och stöd Verksamhetschef Myndighet
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Expedieras till: 

För kännedom till:
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Statistikrapport - Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 bilaga 1
Kommunen är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SOL och insatser enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader efter beslut.

En gång per kvartal ska kommunen rapportera ej verkställda beslut och avbrott till IVO. Rapporteringsperiod: 1 januari – 31 januari, 2022.

Summa

Insats Lagrum Ej 
verkställda 

Verkställda 
under 
perioden

Avslut utan 
verkställighet Individ-

rapporter

Ärenden 
som är 
äldre än 
1 år

Man Kvinna Barn-
perspektiv

Funktionshinder, insatser enligt Socialtjänstlagen och LSS
Bostad med särskild service för 
vuxna 9.9§ LSS 6 0 2 8 4 6 2  

Daglig verksamhet 9.10§ LSS 2 0 0 2 1 1 1  

Bostad med särskild service 4:1 SoL 2 0 0 2 2 1 1  

Summa  10 0 2 12 7 8 4  
Äldreomsorg, insatser enligt Socialtjänstlagen

Särskilt boende för äldre 4:1 SoL 33 1 2 36 10 9 27  

Dagverksamhet 4:1 SoL 0 0 1 1 0 1 0

Individ och familjeomsorg

Socialt kontrakt 4:1 SoL 3 1 0 4 2 2 2  

Referenslägenhet 4:1 SoL 1 1 0 2 0 1 1

Totalt  47 3 5 55 19 21 34  

Kommentarer:

Bostad med särskild service enligt LSS 9.9§ - sex beslut har ej verkställts. En person har tackat nej och en person har blivit anvisad en lägenhet. I fyra beslut är det 
resursbrist. Resursbristen består av det saknas lägenheter utifrån den enskildes behov. Två beslutsärenden har avslutats utan verkställighet då de enskilda har återtagit 
ansökan. 

Daglig verksamhet enligt LSS 9.10§ - två beslut har ej verkställts. Båda besluten avser förhandsbesked där de enskilda ännu inte bosatts sig i Kungälvs kommun.

Bostad med särskild service enligt 4:1 SoL – två beslut har ej verkställts på grund av resursbrist. Resursbristen består av att det saknas lämplig lägenhet utifrån den 
enskildes behov. 
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Särskilt boende för äldre enligt 4:1 SoL – 33 beslut har ej kunnat verkställas. Av de 33 besluten har 25 personer tackat nej till erbjuden plats. I ett beslut anges annat skäl då 
det finns en önskan om boende hos en extern utförare.  I de resterande sju beslut har två personer anvisats lägenhet. Fem beslut är inte verkställda på grund av resursbrist 
då det saknas lediga lägenheter. Ett beslut har verkställts under perioden och två ärenden har avslutats då ansökningarna återtagits.

Dagverksamhet enligt 4:1 SoL – Ett beslutsärende har avslutats utan verkställighet då ansökan återtagits.

Sociala kontrakt – tre beslut har ej verkställts på grund av resursbrist. Resursbristen består av det saknas lägenheter utifrån den enskildes behov. Ett beslut har verkställts 
under perioden.

Referenslägenhet –ett beslut har ej verkställts på grund av resursbrist. Resursbristen består av att det saknas lämplig lägenhet utifrån den enskildes behov. Ett beslut har 
verkställts under perioden.

Sammanställning: under kvartal 4, 2021, har det varit 55 individrapporter varav 47 beslut kvarstår att verkställa. 19 av besluten är äldre än ett år.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-02
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SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN Justeras sign

§ 135/2022

Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 4 (Dnr SMN2021/0197)
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader.

Kvartal 4, 2021, rapporterades 55 individärenden till IVO. 47 av besluten har ej kunnat 
verkställas tre månader efter beslutsdatum eller avslutats utan verkställighet under perioden. 
Av 47 beslut har 30 beslut inte kunnat verkställas då person tackat nej eller angett annat skäl 
vid anvisning av plats. Av återstående 17 beslut så har två personer blivit anvisad lägenhet. 
Av 15 resterande beslut gäller sex beslut för bostad IFO, SoL (bostad med särskild service, 
socialt kontrakt och referenslägenhet), fyra beslut avser bostad med särskild service, LSS, och 
fem beslut särskilt boende för äldre. I samtliga av återstående 15 beslut är orsaken till att 
besluten inte har kunnat verkställas resursbrist. Resursbristen beror främst på att det saknas 
lämpliga lägenheter utifrån de enskildas behov.

Av samtliga beslut som kvarstår att verkställa är 19 beslut äldre än ett år. Tio beslut är för 
särskilt boende för äldre, fyra beslut är för bostad med särskild service, LSS, ett beslut är för 
daglig verksamhet, två beslut är för bostad med särskild service, SoL, och två beslut är för 
socialt kontrakt.

En statistikrapport har sammanställts till Sociala myndighetsnämnden och 
Kommunrevisionen över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma 
rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 4
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 4-2021

Förslag till Kommunfullmäktige

             Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 4, 2021”, antecknas till 
protokollet.
__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Karolina Lovric 

3/16/2022

Godkännande av bolagsordningar för Bokabs dotter- och 
dotterdotterbolag (Dnr KS2022/0453-1)
Sammanfattning
15 april 2021 fattade Kungälvs kommuns kommunfullmäktige beslut om att godkänna 
Bokabs anhållan om att få bilda dotterbolag och dotterdotterbolag i syfte att genomföra 
försäljning av fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade fastighetsförsäljningar 
(§55/2021 Dnr KS2021/0328).

Bohusläns Förvaltning AB (Bofab) har efter kommunfullmäktiges beslut bildats som 
dotterbolag till Bokab. I sin tur har 7 avyttringsolag bildats under Bofab som 
dotterdotterbolag till Bokab.

Kommunala aktiebolag ska ha en bolagsordning, bolagsordningen kan ses som bolagets 
fundament. Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige skall godkänna 
bolagsordning för de kommunala bolagen. Även om dotterdotterbolagen är avyttringsbolag, 
ämnade att säljas, behövs bolagsordning antas.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningar för:

 Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980
 Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907

2. Ombuden i berörda bolagsstämmor uppdras att fatta beslut i enlighet med punkt 1.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Förslag till beslut har tillstyrkts av moderbolaget AB Kongahälla. 

Juridisk bedömning 
Kommunallagens 10:e kapitel behandlar överlämnande av kommunala angelägenheter. Detta 
styr vad som kan hanteras av kommunala bolag: 
2 §   Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller regionen 
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.
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Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller 
regionen bestämmer tillsammans med någon annan. Lag (2019:835).
Överlämnande till helägda bolag
3 § Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över skötseln av en kommunal 
angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige

   1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
   2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
   3. utse samtliga styrelseledamöter,
   4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
innan de fattas,
   5. utse minst en lekmannarevisor, och
   6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 
över till privata utförare.

3 kap 1 § aktiebolagslagen (2005:551) reglerar vad som måste finnas med i en bolagsordning.  
Det finns inte något hinder mot att ta in andra föreskrifter i bolagsordningen än de som 
anges i denna bestämmelse. Sådana föreskrifter får emellertid inte strida mot reglerna i ABL 
eller mot någon annan lag eller författning och inte heller vara sinsemellan motstridiga.

Förvaltningens bedömning
15 april 2021 fattade Kungälvs kommuns kommunfullmäktige beslut om att godkänna 
Bokabs anhållan om att få bilda dotterbolag och dotterdotterbolag i syfte att genomföra 
försäljning av fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade fastighetsförsäljningar 
(§55/2021 Dnr KS2021/0328). Kommunens ombud vid bolagsstämmor i Bokab gavs 
instruktion att rösta för att ett dotterbolag och dotterdotterbolag bildas i syfte att genomföra 
så kallade paketerade fastighetsförsäljningar inom ramen Bokabs styrdokument och i 
enlighet med kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig lagstiftning.

Bohusläns Förvaltning AB (Bofab) har efter kommunfullmäktiges beslut bildats som 
dotterbolag till Bokab. I sin tur har följande avyttringsbolag bildats under Bofab som 
dotterdotterbolag till Bokab: 

 Solbräcke Kullen AB
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB

Kommunala aktiebolag ska ha en bolagsordning, bolagsordningen kan ses som bolagets 
fundament. Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige skall godkänna 
bolagsordning för de kommunala bolagen. Bolagsordningen skall ange det kommunala 
ändamålet med verksamheten, de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten 
(t ex självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip) och de beslut om 
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principiella frågor i verksamheten som ska prövas av kommunfullmäktige före 
genomförande (underställningsplikt). Även om dotterdotterbolagen är avyttringsbolag, 
ämnade att säljas, behövs styrelse, bolagsordning och lekmannarevisor väljas och beslutas. 

Den 1 juli 2021 beslutade kommunfullmäktige om att tillsätta styrelser i Bokabs dotter och 
dotterdotterbolag (§110/2021 KS2021/1138). Till ledamöter i Bokab Förvaltnings AB utsågs 
Lennart Kristiansson, ordförande i Bokab, samt Thomas Loong, vice ordförande i Bokab 
och Lars Pettersson, VD i Bokab, till suppleant. Samtliga tecknar firman, två i förening. Till 
ledamot för dotterbolagen till Bokab Förvaltnings AB utsågs Lars Pettersson, VD i Bokab 
med Claes Hellström, försäljningsansvarig i Bokab, som suppleant. Firman tecknas av 
ledamot och suppleant jämte Bokabs ordförande, Lennart Kristiansson, med extern 
firmateckningsrätt, två i förening.

Den 11 november 2021 fattade Kungälvs kommuns kommunfullmäktige beslut (KF§163) 
om att bolagskoncern med kommunens helägda bolag Bokab och Kungälv Energi skall bilas 
per den 1 december 2021, med Aktiebolaget Kongahälla som moderbolag. I samband med 
beslut om att bilda en bolagskoncern reviderades Bokabs ägardirektiv. Enligt Bokabs 
ägardirektiv ska moderbolaget AB Kongahälla bereda ärenden som bolaget lyfter till 
kommunstyrelsen eller till kommunfullmäktige för ställningstagande. Bokabs VD har fått 
uppdrag av Bokabs styrelse att lyfta förslag till bolagsordningar för bolagets dotter- och 
dotterdotterbolag till moderbolaget för beredning till kommunfullmäktige. 

Styrelsen för AB Kongahälla beslutade den 9 mars att tillstyrka kommunfullmäktige att 
bolagsordningar fasttäälls för följande bolag:

 Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980
 Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907

Efter beslut i kommunfullmäktige skall bolagsordningar beslutas av respektive bolagsstämma 
och kommunfullmäktige ska i samband med godkännande av samtliga bolagsordningar 
uppdra ombud i berörda bolagsstämmor att fatta beslut enligt kommunfullmäktiges beslut 
om bolagsordningen. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet avseende bolagsordningar för Bokabs dotter- och dotterdotterbolag berör 
kommunfullmäktiges strategiska mål att medborgare och näringsliv ska känna ökat 
förtroende för kommunen. 
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Aktuellt ärende med bolagsordningar för Bokabs dotter- och dotterdotterbolag bidrar till 
Agenda 2030, mål 16, fredliga och inkluderande samhälle samt dess delmål 16.6 om att 
bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet avseende bolagsordningar för Bokabs dotter- och dotterdotterbolag är i linje med 
bolagspolicyn samt Bokabs ägardirektiv. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Försäljningen av fastigheter i bolagsform har skattemässiga fördelar för säljare och köpare. 
Paketerade fastighetsförsäljningar kan därmed ha en positiv effekt för exploateringen av 
mark för bland annat bostäder och näringsliv.

Antagande av bolagsordning för Bokabs dotter- och dotterdotterbolag skapar en tydlighet av 
bolagets styrning både internt och gentemot externa aktörer och medborgare. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Medarbetarperspektivet berörs inte av detta ärende då dotter- och dotterdotterbolagen inte 
har eller kommer att ha anställda. 

Ekonomisk bedömning
Ärendet avseende bolagsordningar för Bokabs dotter- och dotterdotterbolag har ingen 
ekonomisk påverkan då det avser godkännande av bolagsordningar. 

Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningar för:

 Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980
 Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907

2. Ombuden i berörda bolagsstämmor uppdras att fatta beslut i enlighet med punkt 1.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Haleh Lindqvist
Kommundirektör 
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Expedieras till: Bokab

För kännedom till:
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§ 1 Bolagets firma 
Bolagets firma är Bohusläns Förvaltning AB. 

 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål 
för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun förvalta aktier i dotterbolag samt 
bedriva fastighetsförvaltning. 

 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
angiven i 2 kap. 1 § kommunallagen – bidra till att öka tillgången på byggbar mark i 
Kungälvs kommun genom förvaltning av aktier i dotterbolag samt bedriva 
bolagsförvaltning. 

 

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler 
som följer av offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen.  

Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsen.  

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun.  

 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. 

  

§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 500 och högst 2000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 10 styrelseledamöter med högst 10 
suppleanter. 

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättats och fram till bolagsstämma närmast 
efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

§ 9 Revisorer 
Aktiebolaget behöver inte ha kvalificerad revisor. Bolagsstämman kan dock enligt 
reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma period som gäller för Bokabs styrelse utser kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun lekmannarevisor med suppleant. Lekmannarevisor utses ur 
kommunrevisionen. 

Lekmannarevisor skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna 
kontroll är tillräcklig. 

 

§ 12 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelse i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess 

 

§ 13 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e-
post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma 
skall hållas senast under maj månad. Styrelsens ledamöter och ägarombud skall 
inbjudas att närvara vid bolagsstämman. 

 

§ 14 Ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1) Stämmans öppnande  

2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman    
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3) Upprättande och godkännande av röstlängd  

4) Val av en eller två justeringsmän  

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Godkännande av dagordning 

7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer, revisorssuppleanter och 
lekmannarevisorer med suppleanter 

10) Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 

11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen eller ägardirektiv 

 

§ 15 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämma. 

1. Bildande av bolag. 

2. Köp, förvärv eller upplåtelser överstigande ett värde om 500 
prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.  

 

§ 16 Räkenskapsår 
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 17 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda ägarkommunernas kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 
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§ 18 Firmateckning 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte avse ensam 
firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening.  

 

§ 19 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun om bolaget kvarstår i Bohusläns Kommunala Exploaterings AB 
ägo. Vid avyttring av samtliga aktier i bolaget får bolagsordning ändras av nya ägare. 

 

§ 20 Bolagets upplösning 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet 
aktiekapital tillfalla moderbolaget, Bohusläns Kommunala Exploaterings AB. 
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§ 1 Bolagets firma 
Bolagets firma är Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB 

 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål 
för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva fastighetsförvaltning samt 
därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
angiven i 2 kap. 1 § kommunallagen – bidra till att öka tillgången på byggbar mark i 
Kungälvs kommun genom att bedriva fastighets- och bolagsförvaltning samt därmed 
förenlig verksamhet. 

 

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med  
offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen.  

Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsen.  

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun.  

 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. 

  

§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 500 och högst 2000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 10 styrelseledamöter med högst 10 
suppleanter. 

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättats och fram till bolagsstämma närmast 
efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma period som gäller för Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag 
styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälvs kommun lekmannarevisor med 
suppleanter. Lekmannarevisor utses ur kommunrevisionen. 

Lekmannarevisor skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna 
kontroll är tillräcklig. 

 

§ 10 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelse i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e-
post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma 
skall hållas senast under maj månad. Styrelsens ledamöter skall inbjudas att närvara 
vid bolagsstämman 

 

§ 12 Ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1) Stämmans öppnande  

2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman    

3) Upprättande och godkännande av röstlängd  

4) Val av en eller två justeringsmän  

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Godkännande av dagordning 
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7) Framläggande av årsredovisningen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisor med suppleanter 

10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen eller ägardirektiv 

 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungälvs kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

 

§ 15 Firmateckning 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och externa firmatecknare som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två i förening.  

 

§ 16 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun om bolaget kvarstår i Bohusläns Förvaltning AB ägo. Vid avyttring 
av samtliga aktier i bolaget får bolagsordning ändras av nya ägare. 

 

§ 17 Bolagets upplösning 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet 
aktiekapital tillfalla Bohusläns Förvaltning AB. 
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§ 1 Bolagets firma 
Bolagets firma är Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB 

 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål 
för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva fastighetsförvaltning samt 
därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
angiven i 2 kap. 1 § kommunallagen – bidra till att öka tillgången på byggbar mark i 
Kungälvs kommun genom att bedriva fastighets- och bolagsförvaltning samt därmed 
förenlig verksamhet. 

 

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med  
offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen.  

Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsen.  

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun.  

 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. 

  

§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 500 och högst 2000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 10 styrelseledamöter med högst 10 
suppleanter. 

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättats och fram till bolagsstämma närmast 
efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma period som gäller för Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag 
styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälvs kommun lekmannarevisor med 
suppleanter. Lekmannarevisor utses ur kommunrevisionen. 

Lekmannarevisor skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna 
kontroll är tillräcklig. 

 

§ 10 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelse i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e-
post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma 
skall hållas senast under maj månad. Styrelsens ledamöter skall inbjudas att närvara 
vid bolagsstämman 

 

§ 12 Ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1) Stämmans öppnande  

2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman    

3) Upprättande och godkännande av röstlängd  

4) Val av en eller två justeringsmän  

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Godkännande av dagordning 
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7) Framläggande av årsredovisningen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisor med suppleanter 

10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen eller ägardirektiv 

 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungälvs kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

 

§ 15 Firmateckning 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och externa firmatecknare som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två i förening.  

 

§ 16 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun om bolaget kvarstår i Bohusläns Förvaltning AB ägo. Vid avyttring 
av samtliga aktier i bolaget får bolagsordning ändras av nya ägare. 

 

§ 17 Bolagets upplösning 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet 
aktiekapital tillfalla Bohusläns Förvaltning AB. 
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§ 1 Bolagets firma 
Bolagets firma är Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB. 

 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål 
för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva fastighetsförvaltning samt 
därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
angiven i 2 kap. 1 § kommunallagen – bidra till att öka tillgången på byggbar mark i 
Kungälvs kommun genom att bedriva fastighets- och bolagsförvaltning samt därmed 
förenlig verksamhet. 

 

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med 
offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen.  

Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsen.  

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun.  

 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. 

  

§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 500 och högst 2000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 10 styrelseledamöter med högst 10 
suppleanter. 

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättats och fram till bolagsstämma närmast 
efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma period som gäller för Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag 
styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälvs kommun lekmannarevisor med 
suppleanter. Lekmannarevisor utses ur kommunrevisionen. 

Lekmannarevisor skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna 
kontroll är tillräcklig. 

 

§ 10 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelse i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e-
post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma 
skall hållas senast under maj månad. Styrelsens ledamöter skall inbjudas att närvara 
vid bolagsstämman 

 

§ 12 Ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1) Stämmans öppnande  

2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman    

3) Upprättande och godkännande av röstlängd  

4) Val av en eller två justeringsmän  

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Godkännande av dagordning 
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7) Framläggande av årsredovisningen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisor med suppleanter 

10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen eller ägardirektiv 

 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungälvs kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

 

§ 15 Firmateckning 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och externa firmatecknare som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två i förening.  

 

§ 16 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun om bolaget kvarstår i Bohusläns Förvaltning AB ägo. Vid avyttring 
av samtliga aktier i bolaget får bolagsordning ändras av nya ägare. 

 

§ 17 Bolagets upplösning 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet 
aktiekapital tillfalla Bohusläns Förvaltning AB. 
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§ 1 Bolagets firma 
Bolagets firma är Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB. 

 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål 
för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva fastighetsförvaltning samt 
därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
angiven i 2 kap. 1 § kommunallagen – bidra till att öka tillgången på byggbar mark i 
Kungälvs kommun genom att bedriva fastighets- och bolagsförvaltning samt därmed 
förenlig verksamhet. 

 

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med 
offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen.  

Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsen.  

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun.  

 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. 

  

§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 500 och högst 2000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 10 styrelseledamöter med högst 10 
suppleanter. 

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättats och fram till bolagsstämma närmast 
efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma period som gäller för Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag 
styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälvs kommun lekmannarevisor med 
suppleanter. Lekmannarevisor utses ur kommunrevisionen. 

Lekmannarevisor skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna 
kontroll är tillräcklig. 

 

§ 10 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelse i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e-
post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma 
skall hållas senast under maj månad. Styrelsens ledamöter skall inbjudas att närvara 
vid bolagsstämman 

 

§ 12 Ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1) Stämmans öppnande  

2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman    

3) Upprättande och godkännande av röstlängd  

4) Val av en eller två justeringsmän  

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Godkännande av dagordning 
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7) Framläggande av årsredovisningen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisor med suppleanter 

10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen eller ägardirektiv 

 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungälvs kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

 

§ 15 Firmateckning 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och externa firmatecknare som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två i förening.  

 

§ 16 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun om bolaget kvarstår i Bohusläns Förvaltning AB ägo. Vid avyttring 
av samtliga aktier i bolaget får bolagsordning ändras av nya ägare. 

 

§ 17 Bolagets upplösning 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet 
aktiekapital tillfalla Bohusläns Förvaltning AB. 
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§ 1 Bolagets firma 
Bolagets firma är Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB. 

 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål 
för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva fastighetsförvaltning samt 
därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
angiven i 2 kap. 1 § kommunallagen – bidra till att öka tillgången på byggbar mark i 
Kungälvs kommun genom att bedriva fastighets- och bolagsförvaltning samt därmed 
förenlig verksamhet. 

 

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med 
offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen.  

Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsen.  

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun.  

 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. 

  

§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 500 och högst 2000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 10 styrelseledamöter med högst 10 
suppleanter. 

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättats och fram till bolagsstämma närmast 
efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma period som gäller för Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag 
styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälvs kommun lekmannarevisor med 
suppleanter. Lekmannarevisor utses ur kommunrevisionen. 

Lekmannarevisor skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna 
kontroll är tillräcklig. 

 

§ 10 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelse i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e-
post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma 
skall hållas senast under maj månad. Styrelsens ledamöter skall inbjudas att närvara 
vid bolagsstämman 

 

§ 12 Ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1) Stämmans öppnande  

2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman    

3) Upprättande och godkännande av röstlängd  

4) Val av en eller två justeringsmän  

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Godkännande av dagordning 



19 Godkännande av bolagsordningar för Bokabs dotter- och dotterdotterbolag - KS2022/0453-1 Godkännande av bolagsordningar för Bokabs dotter- och dotterdotterbolag : Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB

  

 
5 

 

7) Framläggande av årsredovisningen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisor med suppleanter 

10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen eller ägardirektiv 

 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungälvs kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

 

§ 15 Firmateckning 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och externa firmatecknare som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två i förening.  

 

§ 16 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun om bolaget kvarstår i Bohusläns Förvaltning AB ägo. Vid avyttring 
av samtliga aktier i bolaget får bolagsordning ändras av nya ägare. 

 

§ 17 Bolagets upplösning 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet 
aktiekapital tillfalla Bohusläns Förvaltning AB. 
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§ 1 Bolagets firma 
Bolagets firma är Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB. 

 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål 
för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva fastighetsförvaltning samt 
därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
angiven i 2 kap. 1 § kommunallagen – bidra till att öka tillgången på byggbar mark i 
Kungälvs kommun genom att bedriva fastighets- och bolagsförvaltning samt därmed 
förenlig verksamhet. 

 

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med 
offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen.  

Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsen.  

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun.  

 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. 

  

§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 500 och högst 2000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 10 styrelseledamöter med högst 10 
suppleanter. 

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättats och fram till bolagsstämma närmast 
efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma period som gäller för Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag 
styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälvs kommun lekmannarevisor med 
suppleanter. Lekmannarevisor utses ur kommunrevisionen. 

Lekmannarevisor skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna 
kontroll är tillräcklig. 

 

§ 10 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelse i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e-
post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma 
skall hållas senast under maj månad. Styrelsens ledamöter skall inbjudas att närvara 
vid bolagsstämman 

 

§ 12 Ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1) Stämmans öppnande  

2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman    

3) Upprättande och godkännande av röstlängd  

4) Val av en eller två justeringsmän  

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Godkännande av dagordning 
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7) Framläggande av årsredovisningen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisor med suppleanter 

10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen eller ägardirektiv 

 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungälvs kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

 

§ 15 Firmateckning 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och externa firmatecknare som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två i förening.  

 

§ 16 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun om bolaget kvarstår i Bohusläns Förvaltning AB ägo. Vid avyttring 
av samtliga aktier i bolaget får bolagsordning ändras av nya ägare. 

 

§ 17 Bolagets upplösning 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet 
aktiekapital tillfalla Bohusläns Förvaltning AB. 
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§ 1 Bolagets firma 
Bolagets firma är Solbräcke Kullen AB bolagsstämma. 

 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål 
för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva fastighetsförvaltning samt 
därmed förenlig verksamhet. 

 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
angiven i 2 kap. 1 § kommunallagen – bidra till att öka tillgången på byggbar mark i 
Kungälvs kommun genom att bedriva fastighets- och bolagsförvaltning samt därmed 
förenlig verksamhet. 

 

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med 
offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen.  

Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsen.  

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun.  

 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. 

  

§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 500 och högst 2000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 10 styrelseledamöter med högst 10 
suppleanter. 

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättats och fram till bolagsstämma närmast 
efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma period som gäller för Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag 
styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälvs kommun lekmannarevisor med 
suppleanter. Lekmannarevisor utses ur kommunrevisionen. 

Lekmannarevisor skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna 
kontroll är tillräcklig. 

 

§ 10 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelse i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e-
post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma 
skall hållas senast under maj månad. Styrelsens ledamöter skall inbjudas att närvara 
vid bolagsstämman 

 

§ 12 Ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1) Stämmans öppnande  

2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman    

3) Upprättande och godkännande av röstlängd  

4) Val av en eller två justeringsmän  

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Godkännande av dagordning 
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7) Framläggande av årsredovisningen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisor med suppleanter 

10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen eller ägardirektiv 

 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungälvs kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

 

§ 15 Firmateckning 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och externa firmatecknare som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två i förening.  

 

§ 16 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun om bolaget kvarstår i Bohusläns Förvaltning AB ägo. Vid avyttring 
av samtliga aktier i bolaget får bolagsordning ändras av nya ägare. 

 

§ 17 Bolagets upplösning 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet 
aktiekapital tillfalla Bohusläns Förvaltning AB. 
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Protokoll 1, styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum 2022-02-10 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                  

 

 

 
Plats Stadshuset, Ytterbyvägen 2, Inlandsrummet 
Tid Onsdagen den 9 mars 2022, klockan 15:15 – 15:50 

 
 
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 §§ 11 - 17 
 Karolina Lovric  
   

Ordförande   
 Miguel Odhner  
   

Justerande   
 Matilda Jansson  

 
 
 
 
Övriga deltagare Haleh Lindqvist VD AB Kongahälla 
 Pia Jakobsson  Ekonomichef AB Kongahälla 
 Frida Engdahl Redovisningsekonom AB Kongahälla 
 Christina Gunnesby Redovisningsansvarig AB Kongahälla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Odhner (13 Mar 2022 08:53 GMT+1)
Miguel Odhner

Matilda Jansson (14 Mar 2022 16:38 GMT+1)

Karolina Lovric (15 Mar 2022 08:59 GMT+1)
Karolina Lovric
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-02-10 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

§11 Val av justerare Matilda Jansson utses att jämte ordföranden justera 
protokollet.  

§12 Tillkommande och 
utgående ärenden 

Ordförande Miguel Odhner lyfter tillkommande punkt, under 
övrigt, om uppdrag med anledning av styrelsens strategidag.  
 
Dagordningen fastställs. 
 

§13 Föregående 
styrelseprotokoll  

Styrelsen antecknar föregående mötes protokoll och lägger 
det till handlingarna.  
 

§14 Månadsrapport - 
ekonomi 
 

Pia Jakobsson, ekonomichef, och Frida Engdahl, 
redovisningsekonom ansvarig för AB Kongahälla, ger en 
ekonomisk månadsrapport för februari månad.  
 
Styrelsen antecknar informationen.  

 

§15 Fastställande av 
bolagsordningar för 
BOKAB:s dotter- och 
dotterbolag  

15 april 2021 fattade Kungälvs kommuns kommunfullmäktige 
beslut om att godkänna Bokabs anhållan om att få bilda 
dotterbolag och dotterdotterbolag i syfte att genomföra 
försäljning av fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade 
fastighetsförsäljningar (§55/2021 Dnr KS2021/0328). 
 
Även kommunala aktiebolag ska ha en bolagsordning. 
Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige skall 
fastställa bolagsordning för de kommunala bolagen. 
Kommunallagens 10 kapitel 3 paragraf, punkt 5, 
fastställer att om en kommun eller en region med stöd av 1 § 
lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett 
helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige utse minst en 
lekmannarevisor. 
 
Enligt Bokabs ägardirektiv ska moderbolaget AB Kongahälla 
bereda ärenden som Bolaget lyfter till kommunstyrelsen eller 
till kommunfullmäktige för ställningstagande. Därmed föreslås 
att AB Kongahälla tillstyrker kommunfullmäktige att 
bolagsordningar godkänns samt lekmannarevisor och 
suppleant utses. 
 
Styrelsen beslutar att AB Kongahälla tillstyrker 
kommunfullmäktige att bolagsordningar godkänns samt 
lekmannarevisor och suppleant utses för följande bolag: 

MO
MO

MJ
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-02-10 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

• Bohusläns Förvaltning AB, 
organisationsnummer 559328-2980 

• Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 
559328-2899 

• Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, 
organisationsnummer 559328-2972 

• Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, 
organisationsnummer 559328-2964 

• Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, 
organisationsnummer 559328-2956 

• Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, 
organisationsnummer 559328-2923 

• Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, 
organisationsnummer 559328-2915 

• Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, 
organisationsnummer 559328-2907 

 

§16 Övrigt  Utifrån diskussion under styrelsens strategidag den 9 mars 
2022 beslutar styrelsen att VD ges i uppdrag att utifrån 
styrelsens strategidag att återkomma till styrelsen med förslag 
till prioritering och plan för genomförande av kommande 
samordningsområden inom koncernen.  
 
 
Haleh Lindqvist, VD, lyfter den rådande situationen i Ukraina. 
Om situationen fortsätter att förvärras kan Kungälvs kommun 
behöva stöd av bolagen vid eventuellt högre 
flyktingmottagande. 

§17 Mötet avslutas  
 

Nästa styrelsemöte är den 4 maj. 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 
 

MO
MO

MJ
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-04-15 
Sida  1 (1) 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 55/2021 

Ansökan från BOKAB om bildande av dotterbolag (Dnr KS2021/0328) 

 
Bokab har inkommit med en anhållan om att få bilda dotterbolag och dotterdotterbolag i syfte 
att genomföra försäljning av fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade 
fastighetsförsäljningar.  
 
Förenklat innebär paketerade fastighetsförsäljningar att aktierna i ett bolag som äger 
fastigheten säljs till köparen. Fastigheten säljs således indirekt via en aktieförsäljning.  
 
Paketerade fastighetsförsäljningar genomförs på grund av ekonomiska (skattemässiga) fördelar.  
 
Bokab efterfrågar nu kommunfullmäktiges ställningstagande till bildandet av dessa bolag i syfte 
att genomföra fastighetsförsäljningar samt att fullmäktige ger kommunens ombud instruktion 
att rösta i enlighet med detta vid bolagsstämmor i Bokab.  
 
Det bedöms inte föreligga några legala hinder enligt nu gällande skattelagstiftning att 
genomföra denna typen av fastighetstransaktioner.  
 
Vidare bedöms det vara förenligt med kommunallagen att genomföra paketerade 
fastighetsförsäljningar i viss begränsad omfattning.  
 
Bildandet av bolagen och fastighetsförsäljningar förutsätts ske inom ramen Bokabs 
styrdokument och i enlighet med kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig 
lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan från BOKAB om bildande av dotterbolag 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021 
Bilaga Bokab - Anhållan om att bilda bolag 
Protokollsutdrag - Ansökan från BOKAB om bildande av dotterbolag - Kommunstyrelsen  

Beslut 

Kommunens ombud vid bolagsstämmor i Bokab ges instruktion att rösta för att ett 
dotterbolag och dotterdotterbolag bildas i syfte att genomföra så kallade paketerade 
fastighetsförsäljningar inom ramen Bokabs styrdokument och i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig lagstiftning. 

__________ 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-07-01
Sida 16 (36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Justeras sign

§ 95/2021

Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021/0006)
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består av
politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.

Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.

Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till arvodesnämnden
gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta utifrån att
arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska insatser och
bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge uppdrag till
förvaltningen att att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala bolagen/stiftelsen
enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.

Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.

Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.

Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut. Arvodesnämnden har behandlat frågan och lämnat förslag till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår följande förslag till beslut:
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i
Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i
likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har
rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan
utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm -
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-07-01
Sida 17 (36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Justeras sign

Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har
förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%.
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse
utgår för följande företag fast arvode på 5 %: Stiftelsen Kungälvsbostäder
(Kungälvsbostäder) Kungälv Energi AB (KEAB) Bohusläns Kommunala
Exploateringsaktiebolag (Bokab). För aktiebolag som är dotterbolag till
Kungälvsbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode till styrelseledamöter och
lekmannarevisorer. För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte
innehåller annat än likvida medel och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode
till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar
nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller
Bagahus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i
samband med förvärvet eller förändringen.
7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden
Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 8 juni 2021
Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bol...
AN2020-0005-6 Brev från Miguel Odhner (S) 933846_1_1
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 15 april 2021
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021
Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021
Protokollsutdrag – kommunstyrelsen 16 juni

Beslut

1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i
Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i
likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har
rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan
utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och
semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm -
Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har
förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%.
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse
utgår för följande företag fast arvode på 5 %: Stiftelsen Kungälvsbostäder
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-07-01
Sida 18 (36)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Justeras sign

(Kungälvsbostäder) Kungälv Energi AB (KEAB) Bohusläns Kommunala
Exploateringsaktiebolag (Bokab). För aktiebolag som är dotterbolag till
Kungälvsbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode till styrelseledamöter och
lekmannarevisorer. För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte
innehåller annat än likvida medel och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode
till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar
nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller
Bagahus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i
samband med förvärvet eller förändringen.
7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.
8. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-07-01
Sida 35 (35)

KOMMUNFULLMÄKTIGE Justeras sign

§ 110/2021

Val - anhållan om styrelse i dotterbolag (Dnr KS2021/1138)
Enligt kommunallagen beskrivs att det är Kommunfullmäktige som tillsätter ledamöter i av 
kommunen ägda bolag. Därav bifogas förslag från styrelsen i Bokab till 
styrelsesammansättning för de bolag som Bokab tidigare erhållit beslut att bilda.

Kommunfullmäktige har tidigare tillsatt styrelsen i Bokab och vi ser det som angeläget att 
delar av samma styrelse tillsammans med VD tillsätts som ledamöter respektive suppleant 
för det bildande förvaltningsbolaget samt för dotterdotterbolagen tillsätta en styrelse
bestående av VD och tjänsteman från Bokab. Styrelsen i Bokab har således nedan förslag till 
styrelsesammansättning.

FÖRSLAG:
1) Bokab föreslår att till ledamöter i Bokab Förvaltnings AB utse ordföranden samt
vice ordförande i Bokab och till suppleant utse VD i Bokab. Samtliga tecknar
firman, två i förening.

2) Bokab föreslår att till ledamot för dotterbolagen till Bokab Förvaltnings AB utse
VD i Bokab med försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman tecknas av
ledamot och suppleant jämte Bokabs ordförande med extern firmateckningsrätt,
två i förening.

Beslutsunderlag
Val – anhållan om styrelse i dotterbolag

Beslut

1. Till ledamöter i Bokab Förvaltnings AB utses Lennart Kristiansson, ordförande i Bokab, 
samt Thomas Loong, vice ordförande i Bokab och till suppleant utses Lars Pettersson, VD i 
Bokab. Samtliga tecknar firman, två i förening.

2. Till ledamot för dotterbolagen till Bokab Förvaltnings AB utses Lars Pettersson, VD i 
Bokab med Claes Hellström, försäljningsansvarig i Bokab, som suppleant. Firman tecknas 
av ledamot och suppleant jämte Bokabs ordförande, Lennart Kristiansson, med extern 
firmateckningsrätt, två i förening.
_________

Expedieras till: Lars Pettersson BOKAB
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Handläggarens namn
Karolina Lovric 

3/16/2022

Budget för firande av nationaldagen och 50-årsjubileum för Kungälvs 
kommun 2022 (Dnr KS2022/0499-1)
Sammanfattning
Varje år firar Kungälvs kommun nationaldagen tillsammans med kommunens invånare. 
Under 2020 tillät inte covid-läget och restriktioner att ett nationaldagsfirande kunde gå av 
stapeln och 2021 genomfördes firandet digitalt. 2021 var det även 50 år sedan Kungälvs 
kommun av de fyra kommunerna, Marstrand stad, Kungälv stad och Rödbo kommun. Då 
covidsmittan började öka igen beslutades det att flytta fram firandet av 50-årsjubileet till 
sommaren 2022. 

Firandet av Kungälvs kommuns 50-årsjubileum slås då samman med nationaldagsfirandet 
den 6 juni 2022, det blir därmed två evenemang samma dag. Även i år ingår 
medborgarskapsceremonin, för de Kungälvsbor som fått svenskt medborgarskap under 
2020/2021, i planeringen för nationaldagsfirandet. En projektgrupp arbetar nu medplanering 
av friandet och dess innehåll. 

En budget om 200 000 kronor avsatt för nationaldagsfirande i de kommunövergripande 
gemensamma kostnaderna. Enligt beräkningar för framtaget program för de två 
evenemangen nationaldags- och 50-årsfirandet uppgår den totala kostnaden till cirka 622 000 
kronor. Då det 2022 är två evenemang är kostnaderna för den 6 juni högre jämfört med 
tidigare år då Kungälvs kommun endast firat nationaldagen. 

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att kostnader om 622 000 kr för firande av 
nationaldagen och 50-årsjubileum för Kungälvs kommun godkänns. Finansiering sker inom 
ramen för förvaltningens kommungemensamma övergripande kostnader.

Juridisk bedömning 
Förslag till beslut strider inte mot kommunallagen eller annan tillämplig författning. 

Förvaltningens bedömning
Varje år firar Kungälvs kommun nationaldagen tillsammans med kommunens invånare. 
Inom ramen för firandet går även medborgarskapsceremonin av stapeln, där nya medborgare 
tas emot av kommunfullmäktiges presidium på Rådhuset för fika och flaggutdelning. Under 
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2020 tillät inte covid-läget och restriktioner att ett nationaldagsfirande kunde gå av stapeln. 
Pandemin fortsatte även 2021, men för att nationaldagsfirandet inte skulle utebli ännu ett år 
genomfördes ett digitalt nationaldagsfirande. 

År 1952 slogs ett antal kommuner samman och gick från nio till fyra: Hermansby, Kode, 
Romelanda och Ytterby. Kungälv och Marstrand kvarstod som städer. 1971 bildades 
Kungälvs kommun av de fyra kommunerna, Marstrand stad, Kungälv stad och Rödbo 
kommun. Bara ett par år senare, 1974, övergick Rödbo till Göteborgs stad och Kungälvs 
kommun fick sin nuvarande form. År 2021 var det därmed 50 år sedan Kungälvs kommun, 
som vi känner till det idag, bildades och ett firande planerades in till november samma år. 
Dock började covidsmittan att öka på nytt i november och firandet av 50-årsjubileet fick 
ställas in. 

Firandet av Kungälvs kommuns 50-årsjubileum slås samman med nationaldagsfirandet den 6 
juni 2022, det blir därmed två evenemang samma dag. Även i år ingår 
medborgarskapsceremonin, för de Kungälvsbor som fått svenskt medborgarskap under 
2020/2021, i planeringen för nationaldagsfirandet.

Nationaldagsfirandet kommer att innehålla samma aktiviteter som tidigare år såsom 
underhållning, konsert och diverse utmärkelser, som till exempel årets eldsjäl, presenteras av 
kommunfullmäktiges ordförande. Då dagen även innehåller firande av Kungälvs kommuns 
50-årsjubileum planeras ytterligare underhållning och aktiviteter för barn och vuxna, arbetet 
sker i samarbete med föreningar och det lokala näringslivet. Bohus och Carlstens fästningar 
kommer att ha fritt inträde för samtliga besökare. 

Förvaltningen har, baserat på aktiviteter som projektgruppen kommit fram till, gjort en 
sammanställning av kostnader. Idag är sedan tidigare en budget om 200 000 kronor avsatt 
för nationaldagsfirandet, inklusive medborgarceremoni, i de kommunövergripande 
gemensamma kostnaderna. Då det nu är två event parallellt den 6 juni, behövs en utökning 
av budgeten.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet avseende budget för firande av nationaldagen och 50-årsjubileum för Kungälvs 
kommun 2022 berör kommunfullmäktiges strategiska mål om att alla medborgare ska ha 
möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet berör mål nummer 12 i Agenda 2030, avseende Hållbar konsumtion och 
produktion. Kulturen är en av komponenterna i arbete med hållbar utveckling. Delmål 12B 
är att Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en 
hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. 

Genom att erbjuda gratis inträde till kommunens två fästningar istället för fysiska 
minnesgåva bidrar man till den hållbara utvecklingen. Genom att skapa event i den egna 
kommunen tas kulturarvet och historien tillvara, likaså skapar hållbar turism genom att 
invånare spenderar helgdagen i den egna kommunen. 
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet strider inte mot befintliga styrande dokument. Ett kombinerat firande av 
nationaldagen och kommunens 50-årsjubleum bidrar till Kungälvs kommuns vision 2040 
om att det i Kungälv 2040 finns ett rikt och varierat kulturutbud och en utvecklad 
upplevelsenäring som lockar både kommunens egna invånare och turister.

Ärendet ligger även i linje med Kungälvs kommuns Kulturprogram, som inleds med 
följande: ”I Kungälvs kommun vill vi främja allas möjlighet till kulturupplevelse och eget 
skapande, främja ett levande kulturarv samt särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till 
kultur. I Kungälv vill vi lyfta fram vårt rika kulturhistoriska arv och värna om att ta vara på 
våra nysvenska medborgares kultur och deras historia. Vi behöver gränsöverskridande 
kulturell samverkan för att skapa ett tryggt och bra samhälle.”.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Kungälvs kommun genomför varje år ett mycket uppskattat firande av Sveriges nationaldag. 
Nationaldagen i Kungälv har blivit en tradition som är viktig för både medborgare, 
föreningar, näringsliv och besökare. 2022 kombineras evenemanget med kommunens 50-
årsjubileum. Dagen kommer därmed att fyllas på med ytterligare aktiviteter för barn, 
ungdomar och vuxna. 

Evenemanget är en viktig del av Kungälvs varumärke och ett sätt att öka stoltheten hos våra 
medborgare, föreningar och näringsliv. Nationaldagsfirandet lockar även besökare från 
angränsande kommuner och är därför en viktig del av kommunens destinationsutveckling.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
För att det nationaldags- och 50-årsjubileumsfirandet ska kunna genomföras kommer 
personella resurser att behövas. Projektgruppen som arbetas med frågan har redan börjat 
träffas, vilket ger planeringsmöjligheter för upplägg av arbetsuppgifter och ge möjlighet att 
förbereda det som går att förbereda i förväg. 

Ekonomisk bedömning
Idag är sedan tidigare en budget om 200 000 kronor avsatt för nationaldagsfirande i de 
kommunövergripande gemensamma kostnaderna. 

Enligt kalkyler för framtaget program för de två evenemangen nationaldags- och 50-
årsfirandet uppgår den totala kostnaden till cirka 622 000 kronor. Då det 2022 är två 
evenemang är kostnaderna för den 6 juni högre jämfört med tidigare år. 

Kostnaderna för de planerade aktiviteterna för nationaldagen och kommunens 50-
årsjubileum 2022 som uppgår till 622 000 kr finansieras till viss del av 200 000 kr som finns 
avsatta för nationaldagsfirande i budget. Den överskjutande delen finansieras inom ramen 
för förvaltningens kommunövergripande kostnader.
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Förslag till kommunfullmäktige
Kostnader om 622 000 kr för firande av nationaldagen och 50-årsjubileum för 
Kungälvs kommun godkänns. Finansiering sker inom ramen för förvaltningens 
kommungemensamma övergripande kostnader.

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör ekonomichef

Expedieras till: Pia Jakobsson
Matilda Skön
Jennie Råå
Sandra Caspersson 

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Andreas Persson 

3/4/2022

Tjänsteutlåtande Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
(Dnr KS2022/0104-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har fått ett erbjudande att yttra sig gällande ett utkast på ett reviderat 
samverkansavtal. Samverkansavtalet avser samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen 
och Kungälvs kommun gällande naturbruksutbildning. Förvaltningen bedömer generellt att 
det är positivt att ingå i ett samverkansavtal gällande naturbruksutbildning med Västra 
götalandsregionen då det ökar ungdomarnas valfrihet att söka till naturbruksutbildningar. 
Vidare bedömer förvaltningen att vissa formuleringar i det reviderade samverkansavtalet 
innebär en förändring om vilken ersättning Västra götalandsregionen kan förvänta sig för 
utbildningsplatsen. Ytterligare en formulering ger intrycket av hemkommunen är skyldig att 
betala för ett fjärde undervisningsår på nationella program. Detta innebär ett avsteg från 
tidigare samverkansavtal och nationell lagstiftning. Förvaltningen bedömer att ett fjärde år 
ska hanteras i likhet med nationell lagstiftning, och ger därav ett förslag till att yttrande där 
formuleringen ändras. 

Remissen ska senast vara inne den 18 mars 2022. Efter samtal med ansvarig person så har 
dispens getts till att lämna yttrandet vid ett senare skede. Detta är anledningen till att förslag 
till beslut 2 är inkluderat. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Förvaltningens remissyttrande antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Juridisk bedömning 
Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är
folkbokförda i kommunen. I 15 kap. 30 § skollagen (2010:800) anger att kommunen kan 
erbjuda utbildning som den själv anordnas av en annan kommun eller en region enligt 
samverkansavtal med kommunen eller regionen. Kommuner som ingått ett samverkansavtal 
bildar ett samverkansområde för utbildningen. Vidare anger tredje stycket i samma paragraf 
att vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt 
anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 
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I 15 kap. 31 § skollagen anges det att en region får anordna utbildning på sådana nationella 
program som avser naturbruk och omvårdnad. Paragrafen tar höjd att på att regioner 
omfattas av samma lagstiftning som kommuner vad gäller dessa två nationella program. 

Förvaltningens bedömning
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den 
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu 
gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.
VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Förvaltningen bedömer att samverkansavtalet i sin helhet är positivt för Kungälvs kommun 
och dess invånare, i synnerhet den mest berörda medborgargruppen det vill säga elever i 
gymnasieålder samt elever i vuxenutbildningen. Förvaltningen har synpunkter på två stycken 
formuleringar i samverkansavtalet 

Den första formuleringen lyder: Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan 
studietiden förlängas efter dialog med hemkommunen, och regionen fakturerar då 
kommunen för den förlängda studietiden efter överenskommelse. 

Detta skiljer sig hur ärendet om förlängd undervisning regleras 9 kap. 7 § 
gymnasieförordningen (2010:2039) vilken lyder enligt följande: Huvudmannen får besluta 
att undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får fördelas över 
längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till 
elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det. 

Innebörden av att ingå i ett avtal med ovannämnda formuleringen som anges i det 
föreslagna samverkansavtalet är att Kungälvs kommun förbinder sig att ta på sig mer 
långtgående skyldigheter än vad nationella lagstiftning stipulerar. I övriga samverkansavtal 
samt Kungälvs kommuns riktlinjer för förlängd undervisning för elever som studerar på 
fristående gymnasieskolor är utgångspunkten den nationella lagstiftningen. Ett antagande av 
det nya samverkansavtalet skulle innebära att Kungälvs kommun har ett annat 
förhållningssätt mot Västra Götalandsregionen än mot andra huvudmän. Att villkora 
förlängd studietid för en enskild elev med att huvudmannen och hemkommunen kommer 
överens om ersättning på detta sätt strider mot gymnasieförordningen. Förvaltningen 
bedömer att detta inte är förenligt med likabehandlingsprincipen. 

Under rubriken 3. Parternas ansvar och delrubriken 3.2 Västra Götalandsregionens ansvar, 
stycke åtta, anges att ”Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever 
enligt vad som anges i 3 kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska 
överenskommelse träffas mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall.”

Formuleringen tyder på att överenskommelse ska träffas. Förvaltningen bedömer att så inte 
är fallet per automatik. Grundersättningen förväntas täcka även särskilda åtgärder i hög 
utsträckning. Vidare finns det inget lagutrymme som stipulerar hur en sådan 
överenskommelse ska träffas. I bestämmelserna gällande interkommunal ersättning 16 kap. 
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50–51 §§ anges det att mottagningsgrunden styr vilken ersättning som blir aktuell, dvs 
hemkommunens kostnad för motsvarande utbildning eller om anordnarkommunen ska 
ersättas för sina kostnader. Till skillnad från bestämmelserna gällande tilläggsbelopp för 
fristående huvudmän så finns det inget som reglerar ytterligare ersättning för extra 
anpassning och särskilt stöd för elever för offentliga huvudmän. Kungälvs kommun kan 
träffa överenskommelser för ytterligare ersättning utöver grundersättningen, men då krävs 
det extraordinära stödinsatser som inte förväntas täckas av grundersättningen.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Att ingå i samverkansavtalet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer 
1, om att ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Genom att ingå i ett samverkansavtal 
med Västra götalandsregionen ges eleverna tillgång till ett brett utbildningsutbud och ökar 
möjligheterna för eleverna att välja en utbildning som ger goda förutsättningar för livslångt 
lärande. Att elever studerar den utbildning som de vill ökar motivationen och ger bättre 
förutsättningar för det livslånga lärandet. 

I det aktuella ärendet handlar det däremot om att ge synpunkter på ett uppdaterat 
samverkansavtal snarare än att ingå i avtal. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till målet om en god utbildning för alla. För att utbildningssystemet
ska möta människors behov genom hela livet behöver alla elever ges möjlighet till en
gymnasieutbildning. Samarbetet med Västra Götalandsregionen ger goda förutsättningar för 
elever att välja en utbildning som möter deras behov.

I det aktuella ärendet handlar det däremot om att ge synpunkter på ett uppdaterat 
samverkansavtal snarare än att ingå i avtal. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningen bedömer att punkten inte är aktuell för ärendet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En sökande till en annan kommun eller landsting kan bli mottagen i första eller andra hand. 
Som andrahandssökande innebär det att du bara får plats efter att alla andra behöriga 
förstahandssökande har tagits emot, oavsett hur bra betyg du har. Samverkansavtal med GR 
och VGR innebär istället att elever som är folkbokförda i Kungälvs kommun blir mottagna i 
första hand. Det betyder att de konkurrerar om platserna på sina betyg och har rätt att söka 
inackorderingstillägg. Samverkansavtalet med VGR säkerställer också att elever i Kungälvs 
kommun erbjuds naturbruksutbildningar av god kvalitet. 

I det aktuella ärendet handlar det däremot om att ge synpunkter på ett uppdaterat 
samverkansavtal snarare än att ingå i avtal. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Förvaltningen anser att konsekvenserna utifrån ett medarbetarperspektiv är obefintliga, därav 
utgår punkten. 

Ekonomisk bedömning
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VGR är ett självkostnadsbaserat pris som årligen beslutas av Naturbruksstyrelsen efter samråd 
mellan VGR och kommunerna i den gemensamma samverkansorganisationen. Kommunen 
ska svara för 50 procent av kostnaden och VGR ska svara för 50 procent av kostnaden.

Förslag till beslut
1. Förvaltningens remissyttrande antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Amela Filipovic Dennis Reinhold
Verksamhetschef Gymnasium Sektorchef Bildning och lärande

Expedieras till: 
Västra Götalandsregionens önskade kontakt: Svaret ska vara döpt med 
nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till 
regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i 
ämnesraden. Ange även kontaktperson för ert remissvar.

För kännedom till:
robin.kalmendal@vgregion.se
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 41/2022

Tjänsteutlåtande Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
(Dnr KS2022/0104)

Kungälvs kommun har fått ett erbjudande att yttra sig gällande ett utkast på ett reviderat
samverkansavtal. Samverkansavtalet avser samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen
och Kungälvs kommun gällande naturbruksutbildning. Förvaltningen bedömer generellt att
det är positivt att ingå i ett samverkansavtal gällande naturbruksutbildning med Västra
götalandsregionen då det ökar ungdomarnas valfrihet att söka till naturbruksutbildningar.
Vidare bedömer förvaltningen att vissa formuleringar i det reviderade samverkansavtalet
innebär en förändring om vilken ersättning Västra götalandsregionen kan förvänta sig för
utbildningsplatsen. Ytterligare en formulering ger intrycket av hemkommunen är skyldig att
betala för ett fjärde undervisningsår på nationella program. Detta innebär ett avsteg från
tidigare samverkansavtal och nationell lagstiftning. Förvaltningen bedömer att ett fjärde år
ska hanteras i likhet med nationell lagstiftning, och ger därav ett förslag till att yttrande där
formuleringen ändras.
Remissen ska senast vara inne den 18 mars 2022. Efter samtal med ansvarig person så har
dispens getts till att lämna yttrandet vid ett senare skede. Detta är anledningen till att förslag
till beslut 2 är inkluderat.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta:
1. Förvaltningens remissyttrande antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Förslag till Kommunstyrelsen
                          1. Förvaltningens remissyttrande antas.

              2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

__________

Expedieras till Västra Götalandsregionens önskade kontakt: Svaret ska vara döpt med
nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till
regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i
ämnesraden. Ange även kontaktperson för ert remissvar.

För kännedom till robin.kalmendal@vgregion.se
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Tjänsteutlåtande Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Förslag till Kommunstyrelsen
                          1. Förvaltningens remissyttrande antas.
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Expedieras till Västra Götalandsregionens önskade kontakt: Svaret ska vara döpt med
nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till
regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i
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För kännedom till robin.kalmendal@vgregion.se
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Handläggarens namn
Anna Bengtsson 

3/4/2022

Patientsäkerhetsberättelse- Elevhälsans medicinska insats 2021 (Dnr 
KS2022/0256-1)
Sammanfattning
Förslag på patientsäkerhetsberättelse för 2021 har tagits fram för den medicinska elevhälsan. 
Patientsäkerhetsberättelsen bygger på verksamhetsberättelsen och hänvisar till lagkraven för 
EMI:s verksamhet. Insatsen utförs av skolsköterskor och skolläkare. 

I verksamhetsberättelsen dokumenteras det arbete som bedrivits under året, den innehåller 
analyser och åtgärder för att säkerställa kvalitén. Vårdgivaren ansvarar för att årligen 
upprätta patientsäkerhetsberättelse där det framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 
under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
vilka resultat som uppnåtts.

Förvaltningen föreslår att elevhälsans patientsäkerhetsberättelse fastställs av 
kommunstyrelsen.

Juridisk bedömning 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) och ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (2011:9) ska patientsäkerhetsberättelse upprättas senast 1 mars varje år. Där 
ska verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivas och utvärderas.

Förvaltningens bedömning
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) samt ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (2011:9) ska patientsäkerhetsberättelse upprättas senast den 1 mars varje år. 
Där ska verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivas och utvärderas. Alla elever i 
grundskolan och gymnasiet har erbjudits hälsobesök enligt basprogram. På grund av 
coronapandemin har insatserna komprimerats/justerats. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Alla barn och elever ska vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö och ges goda 
förutsättningar för livslångt lärande. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ett av målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa förutsättningar för att alla ska 
kunna leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. 
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Patientsäkerhetslagen samt det systematiska patientsäkerhetsarbetet möjliggör för en bra 
grund till arbetet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Ärendet har en koppling till programmet för social hållbarhet samt social översiktsplan 
kring ökat innanförskap 2027 med aktiviteten trygghetsskapande arbete, normer och 
värderingar. Genom att fastställa patientsäkerhetsberättelsen möjliggörs i högre grad en trygg 
och utvecklande lärmiljö. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Arbete med systematisk patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården är ett 
lagkrav där vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att krav på god 
vård upprätthålls. Patientsäkerhetsarbetet handlar vidare om att förebygga vårdskador, lära av 
det inträffade och förhindra att det upprepas, för att öka kvalitén inom skolhälsovården.

Patientsäkerhetsberättelsen för EMI utgår från ett barnperspektiv då målet är att säkerställa 
en likvärdig och säker elevhälsovård för alla. All elevvård planeras och genomförs i ett 
jämlikhetsperspektiv. Alla skolor följs upp för säkerställande av likvärdig elevhälsovård och 
arbete efter basprogram. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Var och en med uppgifter inom hälso- och sjukvård ska medverka till att verksamheten och 
de insatser som genomförs är av god kvalitet och patientsäkerhetsberättelse ska enligt 
patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659), upprättas. Ett uppdrag som skolhälsovården och MLA 
har i sin arbetsbeskrivning. Förvaltningen gör därför bedömningen att punkten inte är 
aktuell. 

Ekonomisk bedömning
Att fastslå patientsäkerhetsberättelsen innebär ingen ekonomisk påverkan. I 
patientsäkerhetsberättelsen anges mål som ska genomföras under 2022.  De åtgärder som kan 
komma att genomföras för uppnå dessa mål kommer att finansieras inom ramen för budget. 
Finansiell bedömning av ekonom har inte varit aktuellt. 

Förslag till beslut
Patientsäkerhetsberättelse 2021 för den medicinska elevhälsan, fastställs.

Catharina Bengtsson Dennis Reinhold
Verksamhetschef Sektorchef

Expedieras till: 
Elevhälsans medicinska 
ansvariga, Siv Hedberg 
Larsson

För kännedom till:
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Patientsäkerhetsberättelse
Elevhälsans medicinska insats (EMI) 2021

Siv Hedberg Larsson, Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

Catharina Bengtsson, Verksamhetschef EMI
Mallen är framtagen av SKL, reviderad 18-10-17
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-03-04

Sammanfattning

Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(2011:9) ska patientsäkerhetsberättelse upprättas senast 1 mars varje år. Där ska verksamhetens arbete
med patientsäkerhet beskrivas och utvärderas. Arbetet med revidering av ledningssystemet har skjutits
upp på grund av Coronapandemin. Ansvarig vårdgivare tillsammans med utsedd verksamhetschef
(enligt HSL) ansvarar för patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insats, EMI.
Kommunstyrelsen är ansvarig vårdgivare i Kungälvs kommun.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en del av skolväsendet samtidigt som den är en del av hälso-och
sjukvården och omfattats därför av hälso-och sjukvårdens lagar. Elevhälsan ska främst arbeta
förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildning skall stödjas. EMI använder
Kungälvs Metodhandbok och baseras på Göteborgs Metodstöd.

Hälsosamtalen och hälsobesöken inom EMI är frivilliga men de allra flesta tackar ja till erbjudandet.

Coronapandemin har påverkat EMI:s verksamhet. Anpassning har inneburit delvis digitala möten för att
hälsosamtal skall kunna genomföras. Skolsköterskorna har under året deltagit i några
kompetenshöjande utbildningar.

Inkomna avvikelser har bedömts och behandlats enligt rutin, inga Lex Maria anmälningar har gjorts.
Under våren 2021 har tre vakanta tjänster bemannats.

Samverkan med olika partners, både interna och externa, har varit viktiga under året. Möten har,
framförallt skett digitalt p.g.a. Corona-pandemin. Året 2022 kommer fortsatt innebära säkerställande av
god och säker vård.

Struktur

Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.

Målet är att, inom verksamheten, bedriva en god och säker vård där risker och händelser
identifieras tidigt för att kunna förebyggas och där nolltolerans för vårdskador gäller.
Bemanning, kompetens och nödvändig personal ska finnas, därtill säkra rutiner och lokala
riktlinjer för arbetet, kända för all personal.

Strategier för att uppnå dessa mål är att:

Verka för att ledningssystemet är tydligt och väl förankrat i verksamheten. Extra
viktigt vid hög personalomsättning

Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god omvårdnad för en verksamhet
som tidigt kan förebygga händelser och avvikelser.

Systematiskt kvalitetsarbete med riktlinjer och rutiner som behöver uppdateras
och/eller implementeras i verksamheten. Dessa finns i den lokala Metodboken.
Kungälvs metodbok baseras på Göteborgs Metodstöd, men är lokalanpassad.
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Uppföljning av den egna verksamheten, med hjälp av egenkontroller och
avvikelserutiner.

Organisation och ansvar
SFS 2010:659, 3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Vårdgivare

Kommunstyrelsen är vårdgivare för EMI och ytterst ansvarig. Vårdgivaren ansvarar för att
verksamhetschef för EMI samt Lex Maria-ansvarig är utsedda. Fördelningen av
verksamhetens organisatoriska ansvar för patientsäkerhetsarbetet ska dokumenteras av
vårdgivaren som även ska leda, planera och kontrollera verksamheten så att lagkraven för
god vård uppfylls.

Verksamhetschef (HSL § 29)

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) ska verksamhetschef ansvara för
verksamheten och ha det samlade ledningsansvaret. Verksamhetschef för högstadiet och
Bildning- och Lärandes Stödenhet är också verksamhetschef för EMI. Verksamhetschefen
ansvarar för ledning, planering och utveckling av verksamheten samt säkerställer att god
vård bedrivs. Medarbetare ska ha rätt kompetens, erbjudas fortbildning och möjlighet att
bedriva en god vård med hög kvalitet. Lokaler och utrustning för arbetet skall vara anpassade
för verksamhetens behov. Rutiner och egenkontroll skall upprättas och följas. Avvikelser och
risker skall analyseras och följas upp. För frågor som rör verksamheten ska verksamhetschef
kontaktas.

Verksamhetschef som inte har medicinsk utbildning ska del av det medicinska
ledningsansvaret överlåtas till annan person, Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
(MLA). Verksamhetschef är därmed chef för Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska.

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA)

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ansvarar för kvalitet och säkerhet inom EMI. Personen skall
vara uppdaterad och väl förtrogen med gällande regelverk inom området. MLA ansvarar vidare för att
rutiner och egenkontroll upprättas och följs, att avvikelser och risker analyseras och följs upp samt
ansvarar för Lex Maria-anmälningar.

Rektor

Rektor är arbetsgivare för skolsköterska. Rektor ansvarar för anställning av skolsköterska, med rätt
kompetens och med rätt omfattning, i samråd med verksamhetschef och MLA. Rektor ansvarar även för
säkerställandet av ändamålsenliga lokaler för EMI:s verksamhet samt ansvarar för att skolsköterska
deltar i kontinuerlig yrkesspecifik kompetensutbildning.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

All hälso- och sjukvårdspersonal (skolsköterska och skolläkare) har eget yrkesansvar för att arbetet utförs
med god kvalitet och säkerhet. Varje medarbetare ansvarar för att avvikelser och risker identifieras och
rapporteras. Skolläkare motsvarande 60 % Av en heltidstjänst köps in via avtal från Vårdcentralen
Kusten, avtalet gäller tom 22-06-03.



22 Patientsäkerhetsberättelse- Elevhälsans medicinska insats 2021 - KS2022/0256-1 Patientsäkerhetsberättelse- Elevhälsans medicinska insats 2021 : Patientsäkerhetsberättelse 2021

Sid 4 (10)
Datum: 2022-03-04

Sid 4 (10)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-03-04

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3

Intern samverkan inom skolan

Samverkan med administrativ personal- Kännedom om in- och utflytt av elever. För att journaler
skall kunna beställas och insatser för nyinflyttad elev inte skall fördröjas eller utebli.

Samverkan med Måltidsservice- Gällande elever i behov av specialkost av medicinska orsaker.

Samverkan med pedagoger- I samband med hälsobesök och vaccinationer.

Samverkan med rektor, Elevhälsa och övrig personal- runt elevhälsoarbetet och skolans
arbetsmiljö. Elevhälsomöten (EHM) har införts på flera skolor, där ingår EMI.

Samverkan med skolläkare- Vid eventuell akut sjukdom hjälper skolsköterska skolläkare att
genomföra skolläkarmottagning, före- och efterarbete. Skolsköterskorna bistår varandra så att
mottagningarna skall kunna genomföras, innebärande att skolsköterskorna tar ansvar för
helheten och inte bara för sin enhet. Detta gäller även vid vaccinationer då skolsköterskor
hjälper varandra.

Extern samverkan

Samverkan med skolläkare- skolläkarinsatser motsvarande en 60 %-ig tjänst köps in från
Kustens vårdcentral, aktuellt avtal löper ut 22-06-03. Samverkansavtalet fungerar bra och
underlättar även samverkan med primärvården i övrigt.

Samverkan med Socialtjänst, BVC, Familjehuset Klippan, Primärvården, BUM, BUP,
Habilitering, ungdomsmottagning samt andra vårdgivare i regionen- gällandeenskilda ärenden.
Samverkansmöten har under året genomförts med Ungdomsmottagningen.
Samverkansmöten med Barnavårdscentralen (BVC) och Barn- och ungdomsmedicin (BUM)
har ställts in på grund av Coronapandemin.
Samverkan med Närhälsan Kongahälla Rehabmottagning- EMI på gymnasiet har deltagit i
samverkansprojekt med Närhälsan där elever i åk 1 erbjuds FaR (Fysisk aktivitet på recept).
Elever erbjuds detta i samband med hälsosamtal i åk 1 med syftet att påbörja någon form av
fysisk aktivitet för ökad hälsa och i sin tur ökad måluppfyllelse. Detta avser elever som inte
utövar någon fysisk aktivitet.

Samverkan med extern huvudman- Vid mottagande eller överlämning av elev som byter
huvudman (skola).

Patienters och närståendes delaktighet
SFS 2010:659 3 kap. 4 §

All hälso- och sjukvård inom EMI ska erbjudas och är frivillig. Samtycke till hälsobesök, undersökning,
vård och behandling sker i de flesta fall muntligt med eleven. Vårdnadshavare informeras om elev tackar
nej till hälsobesök under grundskoletiden. Vid vaccinering lämnas skriftlig information och skriftligt
medgivande från vårdnadshavare efterfrågas.

Information om EMI ges av skolsköterskorna vid olika forum. Information ges även muntligt och skriftligt i
samband med hälsobesöket i förskoleklass då vårdnadshavare finns med vid besöket.
Överföring av BVC-journal till grundskolan samt skolhälsovårdsjournal från grundskolan till annan
huvudman sker alltid med vårdnadshavares skriftliga medgivande. På gymnasiet inhämtas medgivande
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från eleven.

Skolsköterska och skolläkare skall alltid sträva efter samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa
resultat. Elev ska få information anpassad efter ålder och mognad och vårdnadshavare kontaktas när
EMI bedömer att det behövs. Eleven ska ha medinflytande som efter ålder och mognad övergår i
självbestämmande. Välinformerade elever och vårdnadshavare upplever ofta en högre grad av trygghet
vilket gagnar kvalitet och säkerhet. EMI medverkar även i samverkan runt egenvårdsinsatser.
EMI samverkar med elev och vårdnadshavare rörande elever med sjukdom, funktionshinder eller
särskilda behov.

Information kan se ut som följande.
Information om basprogram, vaccinationer och vaccinationsregister, muntligt och skriftligt.

Information inför hälsobesök, om vidtagna åtgärder samt planerade uppföljningar. Dessa sker
alltid i samråd med elev och/eller vårdnadshavare.

Tolk skall alltid användas vid behov.

Information kan vara både muntlig och skriftlig, eleven skall känna sig delaktig och respekterad.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5

Avvikelsehantering

Avvikelser skrivs enligt Ledningssystem för kvalitetsarbete vid upptäckta fel och brister. Oftast handlar det
o interna avvikelser men upptäcks brist från extern vårdgivare skall avvikelse skickas dit för
handläggning. MLA och skolläkare bedömer, gör riskanalys, handlägger enligt beskrivning som vid
riskanalys. Verksamhetschef informeras fortlöpande. Vid personalärende är verksamhetschef direkt
operativ och rektor ska informeras. Vid allvarlig vårdskada görs Lex Maria-anmälan till Inspektionen för
Vård och omsorg (IVO). Om det finns skälig anledning att misstänka att en legitimerad personal kan
utgöra fara för patientsäkerhet eller förtroende är vårdgivaren skyldig att snarast anmäla till IVO (3 kap. §
7 Patientsäkerhetslagen).

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6

Synpunktshanteringen i kommunen kan användas även för synpunkter och klagomål från elever och
vårdnadshavare i frågor som rör EMI. Synpunkter på omhändertagandet i EMI skall vidarebefordras till
MLA och verksamhetschef EMI. EMI skall främja möjlighet till samverkan mellan elev och
vårdnadshavare i syfte att öka kvaliteten. Klagomål och synpunkter kan även komma från
Patientnämnden, IVO eller Skolinspektionen.

Egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 kap. 2 § p 2

Årlig kollegial granskning i slutet av läsåret har senarelagts p.g.a. Coronapandemin. Fokus har varit och
är fortsatt, att upprätthålla basverksamheten. Årlig medicinteknisk service på audiometrar och
blodtrycksmanschetter har utförts. Utbyte av utrustning som är för gammal eller inte håller måttet. Detta
sker via avtal med One Med.

Läkemedelskontroll sker en gång per termin på varje enhet av varje enskild skolsköterska. Skolläkare
tillsammans med MLA uppdaterar årligen läkemedelslistor, läkemedel vid akut omhändertagande i
samband med allergisk reaktion samt generella ordinationer av läkemedel som är personliga för varje
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skolsköterska.

I samarbete med MLA i Ale kommun görs extern granskning av läkemedelsdelsrutiner och lokala
läkemedelsförråd i Kungälvs kommun. Det har inte utförts under läsåret p.g.a. Corona-pandemin men
planeras att utföras så snart det är lämpligt utifrån rådande restriktioner.
EMI har en årshjul/tidsplan för varje årskurs att följa, det underlättar planering av arbetet och att åtgärder
blir utförda.

Varje skolsköterska skriver verksamhetsberättelse vid läsårsslut. Det innebär årlig uppföljning av
hälsobesök och vaccinationer samt kontroll att de har blivit utförda och uppföljda enligt basprogram för
samtliga elever.

Enligt ledningssystemet för EMI skall organisation- och resursfördelning ses över inför varje nytt läsår, av
EMI:s verksamhetschef samt MLA. Detta för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

Struktur för uppföljning och utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §

Vårdgivaren skall med stöd av ledningssystemet, planera, leda, kontrollera, utvärdera och förbättra
verksamheten. Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker genom skolsköterskornas
verksamhetsberättelser vid läsårsslut samt den lagstadgade årliga Patientsäkerhetsberättelsen.
Uppmärksammade risker, incidenter och händelser behandlas enligt avvikelserutin. Avvikelser skall
snarast rapporteras till rektor, MLA och verksamhetschef som vid allvarlig händelse rapporterar till
vårdgivaren.

PROCESS

Åtgärder för att öka patientsäkerheten
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2

EMI abonnerar på Göteborgs Metodstöd som ett stöd i kvalitetsarbetet. Göteborgs metodstöd är ett
metod- och kunskapsstöd för skolsköterskor och skolläkare inom elevhälsans medicinska insats.
Kungälvs Metodhandbok som är framtagen som ett komplement, är anpassad efter Kungälvs
förutsättningar men är inte lika omfattande och gäller framförallt lokala avvikelser. Metodhandboken
revideras kontinuerligt och utgör basen i EMI:s kvalitetsarbete.
EMI arbetar utifrån ett basprogram samt ett årshjul för att säkerställa att arbetet bedrivs som planerat och
att eleverna i kommunen erbjuds en likvärdig EMI. Årshjulet är ett levande dokument som revideras
återkommande.

EMI har aktivt samarbete med övrig personal inom skola och elevhälsa samt med många externa
aktörer, tex Primärvården, BUM, BUP, Habilitering, Ungdomsmottagning och Socialtjänsten.

Utbildning och kompetensutveckling

Enligt HSL är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att hålla sig uppdaterad på nyheter inom
området, det är en förutsättning för kvalitetssäkring inom EMI.

MLA deltar exempelvis årligen vid nationell ledningskonferens samt deltar vid nätverksträffar inom
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) fyra gånger per år. Verksamhetschef för EMI deltar vid
någon av dessa träffar per år. EMI har även skolsköterskerepresentant/er som deltar på årlig
rikskongress. Under år 2021 har detta inte kunnat genomförts p.g.a. Corona-pandemin.

Regelbundna verksamhetsmöten (VM) hålls för intern kvalitetsuppföljning där man tittar på huruvida
årshjul/tidsplan för basprogram följs och diskuterar kring bland annat händelser, risker och/eller avvikelser
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under året. VM syftar till att dra lärdom av erfarenheter och misstag och tänka framåt.

Hel- eller halvdagsutbildningar i samband med uppstart och avslutning arrangeras. Vid dessa möten
diskuteras nyheter inom området, säkerhetskultur, arbetsmetoder, rutiner samt lagar och författningar
som styr verksamheten. Skolsköterskor och skolläkare deltar aktivt i att utveckla säkra rutiner genom att
påtala när behov av gemensam diskussion behövs.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

All personal inom EMI är skyldiga att identifiera och rapportera tillbud som kan innebära risker i
verksamheten, detta sker via EMI:s avvikelserutin (se s 5) Om tillbud från externa vårdgivare uppstår har
EMI skyldighet att skicka avvikelse dit för handläggning. MLA och skolläkare handlägger avvikelsen
tillsammans med berörda. Handläggningen handlar om att utreda, göra riskanalys, planera, genomföra
åtgärder och att återföra information och kunskap i verksamheten. Verksamhetschef är fortlöpande
informerad via MLA. MLA och verksamhetschef ansvarar för att påtala risker för vårdgivaren.

RESULTAT OCH ANALYS
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

Egenkontroll

Hälsobesök
Insatserna under läsåret 20/21 var på grund av minskad skolsköterskeresurs (deltidssjukskrivning) och
Coronapandemin som medförde beslut om delvis distansundervisning, komprimerade och/eller
justerade.

Dock har samtliga elever i grundskolan erbjudits hälsobesök enligt basprogram läsåret 20/21. Ett fåtal
elever har tackat nej av olika orsaker, bland annat på grund av hög frånvaro. EMI har
informerat/samverkat med vårdnadshavarna i samtliga ärenden. I förskoleklass, årskurs 4, 8 och
gymnasiet år 1 har hälsobesök under året genomförts utifrån ett reducerat basprogram i form av
förkortade besök. Beslut om reducerat basprogram togs januari 2021 av verksamhetschef som
tillsammans med skolläkare och MLA vägde in patientsäkerheten och att smittförebyggande åtgärder
följdes.

Då undervisningen på gymnasiet och högstadiet periodvis bedrivits på distans har hälsosamtalen skett
som distanssamtal med uppföljande fysiska besök när eleverna varit på plats igen, i skolan. På
högstadiet har ett fåtal elever uteblivit på grund av hög frånvaro, psykisk ohälsa eller på grund av
Coronapandemin. Samtliga elever som går åk 1 på Mimers Hus gymnasium och Trekungagymnasiet
har kunnat erbjudas hälsobesök. Även där har ett fåtal elever tackat nej till hälsobesök eller uteblivit trots
flera erbjudanden, då främst elever på IM gymnasiet. Ett antal elever erbjöds fysiskt besök under denna
period där skolsköterska efter individuell bedömning ansett det nödvändigt.

Kollegial granskning
Det genomfördes ingen kollegial journalgranskning i juni 2021 detta p.g.a. Corona-pandemin. Detta
planeras utföras under våren 2022 istället.

Läkemedelskontroll
Extern läkemedelskontroll utfördes inte p.g.a. Coronapandemin. Detta planeras utföras i början av år
2022.

Avvikelser
Under året har sju avvikelser; fem interna och två externa, inkommit till EMI. Avvikelserna har identifierats
utifrån de kontrollfunktioner som finns. Ingen av dem har bedömts allvarlig och lett till någon Lex Maria
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anmälan.

Två avvikelser har hanterats utifrån samverkan med andra vårdgivare. Och har inte föranlett någon
åtgärd.

Anledning Antal Förbättringsåtgärd
Dokumentation 3 interna Belysa rutiner
Hörselkontroll 1 intern Belysa rutiner
Ryggkontroll 1 intern Belysa rutiner
Ryggkontroll 1 extern Ingen åtgärd
Vaccination 1 extern Ingen åtgärd

Klagomål och synpunkter

Inga kända klagomål och synpunkter i skrivande stund.

Händelser och vårdskador

Inga allvarliga händelser eller vårdskador rapporterade under året.

FVM Option 2 (framtidens vårdinformationsmiljö)

EMI har deltagit i förarbetet Option 2 FVM som påbörjades oktober 2020 och är ett samarbete mellan
kommunerna i Västra Götaland gällande journalsystem för elevhälsa. Arbetet har pausats för EMI:s del
p.g.a. att det har tagit betydligt mer tid i anspråk än vad som förutsågs. Ordinarie verksamhet påverkades
negativt.

HBTQI utbildning

Gymnasiet skolsköterskor har avlutat den utbildning de haft med Elevhälsan, för certifiering av Mimers
Hus.

E-tjänst, specialkost

Rutin kring specialkost av medicinska skäl har ändrats och ansökan sker nu via kommunens e- tjänst.
Tidigare hanterade skolsköterskan dessa ansökningar manuellt. Skolsköterskan finns nu som en
stödjande funktion i de fall det bedöms nödvändigt.

Coronapandemin

Coronapandemin har inneburit ett ändrat arbets- och förhållningssätt. Skolsköterskorna har behövt vidta
smittförebyggande åtgärder vid samtliga besök på EMI:s mottagningar.

Riktlinjer från Folkhälsomyndigheten (FHM) och Smittskyddet har förmedlats löpande till samtliga
skolsköterskor och skolläkare inom EMI. Januari 2021 reducerades basprogrammet, beslut togs av
verksamhetschef i samråd med skolläkare och MLA. Basprogrammet följdes men hälsobesöken
förkortades tidsmässigt i förskoleklass, åk 4, 8 och gymnasiet åk 1, anpassade efter FHM:s riktlinjer vid
mottagningsbesök. Målet har varit att alla elever ska erbjudas sina hälsobesök enligt basprogrammet och
att ohälsa uppmärksammas. Det reducerade basprogrammet har följts under hösten 2021 med
omprioriteringar på respektive skola utifrån elevers närvaro. Gymnasiet startade efter sommaren med
delvis distansundervisning för att i december övergå till distansundervisning på heltid. En av
grundskolorna har haft delvis distansundervisning under slutet av höstterminen 2021.



22 Patientsäkerhetsberättelse- Elevhälsans medicinska insats 2021 - KS2022/0256-1 Patientsäkerhetsberättelse- Elevhälsans medicinska insats 2021 : Patientsäkerhetsberättelse 2021

Sid 9 (10)
Datum: 2022-03-04

Sid 9 (10)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-03-04

Gymnasiet genomförde del av hälsosamtalet för var elev, på distans, från mitten av mars 2021.
Uppföljande besök skedde sedan fysiskt vid skolstart i augusti/september 2021, men kortades ner.
Individuella bedömningar gjordes för varje elev för att säkerställa behov. Besöken genomfördes utan
vårdnadshavare då det var en del i det smittförebyggande arbetet. Uppföljande telefonkontakt med
vårdnadshavare togs i anslutning till inplanerat besök. Detta har genomförts av både skolsköterskor och
skolläkare. I de fall där man bedömt att föräldranärvaro absolut är nödvändig har detta erbjudits.

Regionen beslutade tidigt under hösten att smittspårning av covid-19 skulle genomföras ute på skolorna,
i samarbete med vårdcentralerna. Skolorna blev tilldelade vårdcentral efter närområdesansvar.
VGR:s utarbetade handlingsplan där skolan tilldelades gurgeltester i smittspårningssyfte användes.
Skolsköterskorna var en stor del i hantering av testförpackningar som hämtades ut till varje skola. Utöver
det, har de varit stöd till rektor i smittspårning vid Covid-positiva fall bland elever.

Vaccinationer mot Covid-19 startades upp i oktober 2021 för grundskolan, åldersgrupp 12 - 15 år. De
genomfördes i samverkan med regionen och med närområdesanvisad vårdcentral. Vaccinationerna har
skett i skolans lokaler och utfördes av vårdcentralens personal. EMI hade som huvuduppgift att
inhämta/granska samtyckesblankett och hälsodeklaration inför erbjuden vaccination samt övervaka
elever efter vaccination. Samtliga vårdnadshavares underskrift/medgivande behövdes för att vaccination
skulle kunna genomföras. Uppdraget var mycket omfattande administrativt.

MLA har under året deltagit i täta samverkansmöten tillsammans med vårdcentraler och Covid-
samordnare i kommunen. MLA har upprättat en logistik kring varje vaccinationstillfälle ute på varje enhet
för att säkerställa att personal funnits på plats från EMI.

Vaccinationer mot covid-19 startades också på gymnasiet, till ungdomar födda 2005 och tidigare, med
början i september 2021. Detta skedde helt på gymnasiets initiativ, utan verksamhetschef och MLA:s
vetskap, medverkan och involvering.

Mål och strategier för 2022

Att kvalitetssäkrad och likvärdig EMI erbjuds alla elever i de kommunala skolorna.

Att ledningssystemet är tydligt och väl känt för alla berörda, såväl chefer som
skolsköterskor/skolläkare. Det är nödvändigt att arbetet fortgår med förankring av
ledningssystemet, främst för att inte frågor skall försenas eller falla mellan stolarna.

Att Göteborgs Metodstöd fortsatt kommer att vara tillgängligt för verksamheten.

Att vi fortsatt kan köpa in skolläkare, för att säkerställa kontinuitet och kvalitet.
Att alla elever ska kunna erbjudas hälsobesök enligt basprogram samt öppen mottagning och
att det förebyggande arbetet kan sättas i fokus.

Att arbetet med en kultur som främjar dialog kring händelser, risker och avvikelser inom EMI,
kan fortsätta kvalitetssäkras.

Att delar av EMI ska få förutsättningar att arbeta med Option 2 FVM, för nytt journalsystem för
Elevhälsan. Just nu är arbetet pausat på grund av att det tog för mycket tid i anspråk och att
arbetsbelastningen varit betydligt mycket högre på grund av Corona-pandemin.

Regionsprojektet ”Elevhälsa i fokus” fortgår i regionen. Om Kungälvs kommun blir erbjuden att
delta innebär det tillgång till elevhälsostatistik ur systemet, som ett verktyg i hälsosamtalet för att
lättare kunna identifiera eventuell ohälsa.
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Att gymnasiet ska kunna fortsätta samverka kring FaR tillsammans med Närhälsan Kongahälla
Rehabmottagning. Projektet är avslutat men målet är fortsatt samverkan och med ytterligare
utökad samverkan med idrottslärare på gymnasiet där elever som identifieras av skolsköterska
och idrottslärare erbjuds att delta och starta någon form av fysisk aktivitet i samarbete Närhälsan
Kongahälla Rehabmottagning.
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 40/2022

Patientsäkerhetsberättelse- Elevhälsans medicinska insats 2021 (Dnr 
KS2022/0256)

Förslag på patientsäkerhetsberättelse för 2021 har tagits fram för den medicinska elevhälsan.
Patientsäkerhetsberättelsen bygger på verksamhetsberättelsen och hänvisar till lagkraven för
EMI:s verksamhet. Insatsen utförs av skolsköterskor och skolläkare.
I verksamhetsberättelsen dokumenteras det arbete som bedrivits under året, den innehåller
analyser och åtgärder för att säkerställa kvalitén. Vårdgivaren ansvarar för att årligen
upprätta patientsäkerhetsberättelse där det framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits
under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och
vilka resultat som uppnåtts.

Förvaltningen föreslår att elevhälsans patientsäkerhetsberättelse fastställs av
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse- Elevhälsans medicinska insats 2021
Patientsäkerhetsberättelse 2021

Förslag till Kommunstyrelsen
            Patientsäkerhetsberättelse 2021 för den medicinska elevhälsan, fastställs.

__________

Expedieras till Elevhälsans medicinska
ansvariga, Siv Hedberg
Larsson

För kännedom till
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Handläggarens namn
Johanna Rydberg 

3/4/2022

Uppsägning av hyresavtal för Klöverbackens skola och flytt av 
verksamheten till Olseröds skola till följd av sjunkande elevantal i området 
(Dnr KS2022/0259-1)
Sammanfattning
Befolkningsprognosen för området Klöverbacken/Olseröd visar på ett sjunkande elevantal 
de kommande åren. Förvaltningen föreslår därför att verksamheten för Klöverbackens skola 
flyttas till Olseröds skola från och med höstterminen 2023. De elever som berörs av flytten 
av verksamheten är elever som börjar i förskoleklass ht-2022 och i årskurs 1 ht-2023. En flytt 
av verksamheten skulle innebära att barnen får behålla sina klasskamrater och sina pedagoger 
från Klöverbackens skola samt gå på en skola i närområdet. Rektor för Klöverbackens skola 
är idag även rektor för Olseröds skola. Förvaltningen bedömer att en flytt av verksamheten 
till Olseröds skola skulle ge bättre förutsättningar för elevernas lärande avseende tillgång till 
personal, lokaler och organisation. Det skulle också innebära att Kungälvs kommun får en 
sammanhållen F-6 skola i området. Kungälvs kommun hyr lokalerna för Klöverbackens 
skola. Om ingen uppsägning sker i juni 2022 kommer avtalet löpa på ytterligare fem år.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att:

1. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Klöverbackens skola.
2. Verksamheten på Klöverbackens skola flyttar till Olseröds skola från och med 

höstterminen 2023. 

Juridisk bedömning 
I Kungälvs kommun är det kommunstyrelsen som fullgör kommunens uppgifter inom det 
offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna enligt gällande skolförfattningar såvitt 
uppgifterna inte avser myndighetsutövning mot enskild. (12 § Kommunstyrelsens reglemente 
2019-03-07). Ärendet är inte delegerat till Utskottet för Bildning och Lärande.

Av 6 kap. 38 § kommunallagen(2017:725) framgår att ärende som avser verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning och kvalitet inte får delegeras. Förvaltningen bedömer att en flytt av 
Klöverbackens skola är under Kommunstyrelsens övergripande ansvar och därför inte får 
delegeras. 

I en dom från Kammarrätten i Göteborg, nummer 3175-16, överklagade en kommunmedlem 
kommunstyrelsens beslut om att lägga ner verksamheten i två skolenheter och riva två 
skolbyggnader. Kommunmedlemmen hävdade att beslutet var av sådan principiell karaktär 
att det skulle fattas av kommunfullmäktige, eftersom det berörde ett stort antal elever och 
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nybyggnationen skulle kunna påverka kommunens stadsplanering och infrastruktur. 
Kommunen hävdade i sin tur att det var ett beslut gällande förvaltningens organisation 
eftersom frågan handlade om lämpliga lokaler för verksamheten. Kammarrätten i Göteborg 
konstaterade inledningsvis att ett beslut om nedläggning av skolor i praxis betraktas som ett 
beslut av förvaltningskaraktär, men fann att den klagande i det aktuella målet inte kunnat 
visa att den kommunala skolverksamheten skulle förändras väsentligt och avslog därför 
överklagande.

I en dom från Kammarrätten i Sundsvall, nummer 1857-18, överklagade en kommun 
förvaltningsrättens beslut om att flytt av årskurserna 4-6 från en skola till en annan inte är 
ett beslut som förvaltningschefen har rätt att fatta. Beslutet bedömdes ligga under nämndens 
övergripande ansvarar och är därmed inte ett beslut som får delegeras. Kammarrätten avslog 
kommunens överklagande och konstaterade att beslutet strider mot lag och därmed ska 
upphävas som olagligt.

Av 9 kap. 15 § och 10 kap. 30 § skollagen (2010:800) framgår att en elev ska placeras vid den 
av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. 
Vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola 
nära hemmet (närhetsprincipen). Kommunen kan även frångå vårdnadshavarens önskemål 
om det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Av 9 kap. 15 a § och §10 kap. 31 § skollagen framgår att den som blivit placerad vid en viss 
skolenhet har rätt att gå kvar där under förutsättning att vårdnadshavarens önskemål inte 
skulle innebära att den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska och 
ekonomiska svårigheter för kommunen eller att det är nödvändigt utifrån övriga elevers 
trygghet och studiero. 

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Den 24 september 1996 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att teckna avtal med JM 
Byggnads-och Fastighets AB gällande en förhyrning av skola på en del av fastigheten Olseröd 
1:17. Den sammanlagda lokalytan beräknades till 1635 kvadratmeter, fördelat på 1430 
kvadratmeter skollokal och 205 kvadratmeter personallokaler och daghem. Av avtalet 
framgick att JM ansvarade för att bygga Klöverbackens skola med sex klassrum med 
tillhörande personalutrymme samt två daghemsavdelningar. Utöver byggnaden skulle även 
skolgård och parkeringsplatser ingå. Av avtalet framgår också att skolbyggnaderna 1 och 2 
skulle vara klara den 15 juni 1997 och skolbyggnad 3 skulle vara klar den 31 maj 1998. 
Avtalstiden för förhyrning av lokalerna för skola och fritidsverksamhet var 15 år. I arbetet 
med att ta fram ett detaljerat lokalprogram för skolenheten ingick även 
utredningssekreterare, planeringssekreterare och två representanter från rektorsområdet. 
Eftersom inga idrottsfunktioner var planerade i anslutningen till skolbyggnaden framförde 
även skolstyrelsen vikten av att en idrottshall uppfördes i Munkegärdeområdet inför 
höstterminen 1997. 
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Prognosen för antalet elever i området för 2022-2027 visar på ett sjunkande elevantal inför 
ht-2022 och därefter förväntas antalet elever i området vara relativt oförändrat. 
Klöverbackens skola har vårterminen 2022 totalt 103 elever fördelat på förskoleklass upp till 
årskurs 2. Från och med årskurs 3 fortsätter eleverna sin skolgång på Olseröds skola upp till 
årskurs 6. Avståndet mellan Klöverbackens skola och Olseröds skola är 950 meter. I området 
finns även Kullens skola som idag är en F-6 skola. 

 Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer en flytt av verksamheten till Olseröds skola skulle ge bättre 
förutsättningar för elevernas lärande avseende tillgång till personal, lokaler och organisation. 
En flytt av verksamheten skulle också innebära att personalen får fler kollegor och bättre 
förutsättningar för att samarbeta. En viktig faktor för att eleverna ska lyckas är kontinuitet. 
Att organisera skolor som F-6 kan skapa större trygghet och långsiktighet i elevernas 
skolgång och det blir sannolikt lättare för professionen att utforma och göra insatser under 
en längre tid. En större enhet ger möjlighet till ökad flexibilitet i arbetet med enskilda elever, 
elevgrupper och tillgången till olika kompetenser i personalgruppen. En ökad tillgång till 
personal ger bättre möjlighet till anpassningar och stöd efter elevernas behov.  Dessutom 
minskar oron för eleverna inför eventuella byten av skola, lärare och skolkamrater. Fördelen 
med F-6 skolor är en sammanhållen skolgång för eleverna och för lärarna att kunna följa 
elevernas kunskapsutveckling under längre tid.

Ur ett organisatoriskt perspektiv finns det ett flertal samordningsvinster med en större enhet. 
En större enhet ger samordningsvinster sett utifrån lokaler när det gäller tillgång till matsal, 
måltidskök och specialsalar. Utöver samordningsvinster med lokalerna finns det 
samordningsvinster när det gäller personal. En större personalstyrka ger minskad sårbarhet 
vid frånvaro, men kan också ge bättre förutsättningar utifrån ett 
kompetensförsörjningsperspektiv. En större enhet kan ha lättare att rekrytera personal, bättre 
förutsättningar att behålla kompetens, vilket ger bättre förutsättningar för elevernas lärande.  
Utöver fördelarna med att säkerställa tillgången till rätt behörigheter och kompetenser skulle 
en större enhet ge bättre kvalitet för fritidsverksamheten avseende tillgång till fler pedagoger. 
Givet nuvarande befolkningsprognos skulle det vara svårt att bedriva två separata fritidshem 
på de båda skolorna från morgon till kväll. 

Idag hyr Kungälvs kommun lokalerna för Klöverbackens skola av JM AB. Om ingen 
uppsägning sker innan 30 juni 2022 kommer avtalet löpa på ytterligare fem år. 
Uppsägningstiden är tolv månader, men uppsägning av avtalet under pågående hyresperiod 
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kräver att båda är överens. Idrottshallen är i Munkegärdeskolans idrottshall och inte i direkt 
anslutning till skolenheten. Klöverbackens skola har ingen skolmatsal utan eleverna äter sina 
måltider i ett lokalanpassat klassrum. 

En uppsägning av hyresavtalet skulle innebära att elever som skulle gått på Klöverbackens 
skola istället får en placering på Olseröds skola. I dagsläget byter elever på Klöverbackens 
skola till Olseröds skola inför årskurs 3. En uppsägning av hyresavtalet från och med ht-2023 
skulle innebära att de elever som idag går i förskoleklass på Klöverbackens skola fortsätter i 
årskurs 1 läsåret 2022/2023 och därefter byter skola inför årskurs 2. Elever som börjar i 
förskoleklass 2022/2023 kommer att byta till Olseröds skola inför årskurs 1. 

För att få plats med samtliga elever på Olseröds skola inför ht-2023 bedömer förvaltningen 
att en modul med fyra klassrum med tillhörande grupprum och personalutrymme behöver 
hyras in. Ingen utökning av skolmatsalen eller kök behövs, men en mindre lokalanpassning 
av matsalen behöver göras. Köket har en kapacitet på 350-400 portioner per dag under 
förutsättning att en ny ugn och blandmaskin samt lite övrig köksutrustning köps in. Det 
prognostiserade antalet elever inför ht-2023, givet att verksamheten flyttar från 
Klöverbackens skola till Olseröds skola är 225 elever. Idag har Olseröds skola totalt 167 
elever.

Klöverbackens skola har idag stora tillgångar när det gäller utemiljön. För att säkerställa att 
eleverna även i fortsättningen får en stimulerande utemiljö behöver vissa anpassningar av 
nuvarande utemiljö göras till exempel behöver nuvarande klätterställning och gungor flyttas. 
Olseröds skola har också en närhet till skogen. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål 1) Att ge goda förutsättningar 
för livslångt lärande. En flytt av verksamheten på Klöverbackens skola till Olseröds skola 
bedöms ge bättre förutsättningar för elevernas lärande. En sammanhållen F-6 skola kan 
skapa trygghet och långsiktighet i elevernas lärande och ger personalen bättre förutsättningar 
att utforma och göra insatser under en längre tid. Lärarna får även möjlighet att följa 
elevernas kunskapsutveckling under en längre tid. Samordningsvinsterna med en större enhet 
avseende personal och lokaler ger bättre förutsättningar för elevernas lärande.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har en koppling till mål 4: God utbildning för alla, att utbildningssystemet måste 
möta människors behov under hela livet. En flytt av Klöverbackens skolas verksamhet 
bedöms ge bättre förutsättning för en god utbildning för eleverna i området 
Klöverbacken/Olseröd.  En sammanhållen F-6 skola kan skapa trygghet och långsiktighet i 
elevernas lärande.  Det ger personalen bättre förutsättningar att utforma och göra insatser 
under en längre tid. Lärarna får även möjlighet att följa elevernas kunskapsutveckling under 
en längre tid. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningen bedömer att ärendet har koppling till planen för Social hållbarhet samt barn-
och ungdomspolicyn. Förvaltningen bedömer att ärendet ligger i linje med mål och 
viljeyttringar som anges i programmet för Social hållbarhet – ökat innanförskap. 
Verkställigheten av programmet konkretiseras i planen för Social hållbarhet – ökat 
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innanförskap. I planen för Social hållbarhet- ökat innanförskap beskrivs vilka insatser som 
ska genomföras för att nå delmålen: Främja fullföljda studier samt främja tillgänglig och 
inkluderade verksamhet. Dessa delmål gäller för samtliga skolformer. Fokus är på att alla 
förskolor, grundskolor och gymnasieskola ska ha en likvärdig kvalité och skapa 
förutsättningar att nå nationella mål och utveckla sina kunskaper. En flytt av verksamheten 
från Klöverbackens skola till Olseröds skola ger eleverna bättre förutsättningar att nå 
nationella mål och utveckla sina kunskaper. Flytten av verksamheten ger bättre 
förutsättningar för personal att följa elevernas kunskaps-utveckling under en längre tid. Det 
ger ökad trygghet för eleverna i området genom att de kan gå på samma skola från 
förskoleklass till årskurs 6, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för elevernas 
kunskapsutveckling. 

Ytterligare styrdokument som har en koppling till ärendet är Barn- och ungdomspolicyn, 
vilken beslutades av Kommunfullmäktige 2017. I denna framgår det bland annat att 
barnkonventionen ska integreras i kommunens verksamhet som rör barn och ungdomar och 
att barnperspektivet skall beaktas vid samtliga kommunala beslut. Förvaltningen har beaktat 
de värden som anges i policyn.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Beslutet påverkar personal och elever på Klöverbackens skola. Det påverkar även barn och 
familjer i området som fortsättningsvis kommer att gå på Olseröds skola.

Av samtalen med eleverna på Klöverbackens skola framgår att de ser både för-och nackdelar 
med att stänga skolan. Flera av eleverna i förskoleklass vill inte att skolan ska stängas, de 
tycker om sin skolgård och vill behålla sina kompisar och pedagoger. Eleverna i årskurs 1 
önskar att Klöverbackens skola ska finnas kvar, flera av eleverna säger att de tycker om 
utomhusmiljön med stor skog, bäck och skolgården samt att de inte vill ha en skolgård utan 
skog. De framhåller däremot också att det kan vara bra att gå på en större skola för då finns 
det en stor skolgård och många barn att leka med. Eleverna i årskurs 2 har skrivit ett brev till 
rektorn om vad de tycker om planerna på att stänga Klöverbackens skola. I breven lyfter 
eleverna flera olika delar som de tycker om med Klöverbackens skola till exempel 
skolgården, skogen och bäcken. På skolgården finns det mycket att göra, till exempel gungor, 
klätterställning, fotbollsplan, basketplan, innebandyplan och pingisbord. När det gäller 
klassrummen på skolan tycker en del att de är stora och bra med högt i tak och spännande 
loft. Andra tycker att klassrummen är för små och trånga. 

Personalen på Klöverbackens skola lyfter också fram utemiljön på skolan och att en liten 
skola skapar en trygghet för eleverna. Flera i personalen bedömer också att det är nödvändigt 
med en större personalgrupp och nuvarande organisation skapar en brytning mellan årskurs 
2 och 3 när eleverna går över till Olseröds skola. 

Avståndet mellan Klöverbackens skola och Olseröds skola är 950 meter. De elever som 
berörs av flytten av verksamheten är elever som börjar i förskoleklass ht-2022 och i årskurs 1 
ht-2023. En flytt av verksamheten skulle innebära att barnen får behålla sina klasskamrater 
och sina pedagoger från Klöverbackens skola. Rektor för Klöverbackens skola är idag även 
rektor för Olseröds skola. Att rektorn får en administrativ enhet istället för två innebär att 
rektorn kan fokusera mer på det pedagogiska ledarskapet, till exempel att följa upp barn med 
behov av särskilt stöd, kontakt med vårdnadshavare och utveckla arbetet på skolenheten. 
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En flytt av verksamheten är förenligt med barnkonventionen. Utifrån ett barnperspektiv 
bedöms kvaliteten i verksamheten kunna höjas, då förvaltningen kommer kunna använda 
sina resurser bättre. Förvaltningen bedömer därmed att det bästa för barnen är att flytta 
verksamheten från Klöverbackens skola till Olseröds skola. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Arbetet med att flytta verksamheten från Klöverbackens skola till Olseröds skola påverkar 
verksamheten på Klöverbackens skola samt verksamheten på Olseröds skola som får ta emot 
fler elever. Ingen omställning av personal är aktuell till följd av flytten av verksamheten. 

För måltidsservicepersonal innebär den nuvarande måltidssituationen på Klöverbackens 
skola flera brister utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. I dagsläget har måltidsservice fått göra en 
speciallösning för skolenheten när det gäller hanteringen av mat. I alla övriga 
mottagningskök får enheterna huvudkomponenten lagad från produktionskök och 
mottagningsköket kokar sedan pasta/potatis/ris och gör en salladsbuffé etc. På 
Klöverbackens skola är det endast ett mottagningskök, det vill säga all mat är färdiglagad. 
När måltidsservice tog över ansvaret för måltiderna 2018 gjordes ett flertal förändringar för 
att förbättra arbetsmiljön och måltidsmiljön för barn och personal. I samband med det 
gjordes ett klassrum om till diskrum och ett annat klassrum gjordes om till matsal. 
Diskrummet har däremot bristande ventilation vilket innebär att fönster måste öppnas för 
att släppa ut fukt när det är som mest att göra under lunchtid. I diskrummet saknas också 
golvbrunn, vilket innebär att spill och vattenstänk måste moppas upp. Klassrummet som 
gjordes om till matsal är trångt och kräver att lunchen ska portioneras för att logistiken ska 
fungera. Värmerierna som används för att hålla maten varm är av äldre modell för att inte 
finns golvbrunnar att tappa vattnet i. Utöver bristerna i de omgjorda klassrummen saknas 
omklädningsrum för personalen och soprummet ligger långt från kök, vilket innebär att 
soporna måste dras utomhus på en vagn, vilket är tungt och otympligt. 

Ekonomisk bedömning
Hyran för Klöverbackens skola är 2 443 245 kronor per år. Förvaltningens bedömning är att 
lokalanpassningar för att åtgärda brister i lokalerna på Klöverbacken skulle innebära ett 
hyrespåslag på den befintliga hyran. Om hyresavtalet inte sägs upp under sommaren 2022 
kommer avtalet att förlängas med fem år. Även om avtalet förlängs med fem år finns det 
fortfarande en möjlighet till uppsägning men det kräver att båda partnerna är överens. Om 
båda parterna är överens är uppsägningstiden 12 månader. 

En flytt av verksamheten från Klöverbackens skola till Olseröds skola innebär att Olseröds 
skola utökas med fyra modulklassrum. Uppskattad hyra för modulen är cirka 1 730 063 kr 
per år inklusive etableringskostnad. Det innebär att verksamhetens hyreskostnader minskar 
genom en flytt från Klöverbacken till Olseröd. Utöver kostnaden för modulen tillkommer 
mindre anpassningar av utemiljön, mindre lokalanpassningar i matsalen och kök. Kostnaden 
för verksamheten påverkas inte av var verksamheten bedrivs. 

Beräknad kostnad inhyrning av fyra modulklassrum

Investering
Byggnad: 2 000 000 kr
Mark: 500 000 kr
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Totalt: 2 500 000 kr

Årlig hyreskostnad
Kapitalkostnader: 230 063 kr
Drift inklusive hyra: 1 500 000 kr
Totalt: 1 730 063 kr (1 153 kr/kvadratmeter)

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Klöverbackens skola.
2. Verksamheten på Klöverbackens skola flyttar till Olseröds skola från och med 

höstterminen 2023. 

Maria Kempe Olsson Dennis Reinhold
Tf. Verksamhetschef Sektorchef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Bilaga 1 Synpunkter från elever på Klöverbackens skola

 Jag vill INTE att skolan ska stängas
 Jag gillar skogen
 Jag vill bygga kojor
 Skolgården är rolig att leka på
 Jag vill ha kvar skolan 
 Tråkigt om skolan ska läggas ner
 Jag gillar skogen 
 Jag tycker om skolan för det finns roliga saker på lekplatsen 
 Jag vill vara med mina kompisar som jag har nu 
 Jag gillar klätterställningen 
 Jag gillar rutschkanan 
 Jag gillar skogen och att leka där 
 Jag gillar att leka tjuv och polis
 ALLA kommer att sakna skolan 
 Här kan man leka 
 Man kan spela basket 
 Det är tråkigt att skolan ska stängas
 Tråkigt att skolan ska stängas av 
 Tråkigt att skolan ska läggas ner 
 Vi vill vara med våra gamla kompisar 
 Jag vill inte att skolan ska stängas ner för den är rolig
 Jag gillar skolan JÄTTEMYCKET!!! 
 Vi vill ha kvar våra kompisar och fröknar 
 Jag vill fortsätta leka här
 Jag vill inte att skolan ska stängas 
 Jag har alla kompisar här 
 Jag kommer sakna mina vänner
 Jag vill att skolan ska stängas så får jag nya vänner 
 Jag kommer sakna mina kompisar 
 Vill att skolan ska stängas så kan jag börja på min kusins skola 
 Jag vill att mina gamla fröknar ska arbeta med mig. De som är här
 Jag kommer bli så ledsen. Man måste säga Hej då till sina vänner 
 Jag vill liiiite att skolan ska stängas så kan jag leka med mina dagiskompisar 
 Jag önskar att denna skolan är kvar så länge som möjligt 
 Dåligt att sätta in saker i pärmen
 Det är bra fröknar här 
 Jättebra med 3 grupper som vi har 
 Hatar denna skolan 
 Det är bra med bokstavslandet 
 Det är roligt att måla
 Det är tråkigt att sitta så mycket 
 Roligt med arbetsstund 
 Jag vill behålla skolan 
 Jag gillar fritids 
 Jag gillar lekstunderna 
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 Gillar spelet “Move”
 Gillar att göra saker tillsammans 
 Gillar King of Math 
 Jag gillar superkompisarna 
 Gillar superkompisarnas aktiviteter 
 Gillar fritids för sen kommer mamma och pappa och hämtar mig 
 Gillar pyssel 
 Gillar att man får göra andra saker på fritids 
 Gillar alla hjärtans dag pyssel 
 Jag vill att hela skolan ska rivas 
 Gillar avslappning så man orkar med 
 Gillar rasterna 
 Gillar Imovie 
 Älskar maten på skolan 
 All mat är äcklig 
 Gillar att klättra på skolans klätterställning 
 Jag gillar verkligen mina fröknar

Årskurs 1:
Nackdelar med nedläggning: Eleverna önskar att Klöverbacken skall finnas kvar. Främst uppskattar de 
utomhusmiljön med en stor skog, bäck och en bra skolgård. De vill inte ha en liten skolgård utan 
skog.

Fördelar: ”- Det kan vara bra om vi hamnar på en större skola för då kanske det finns en stor skolgård 
och många barn att leka med”.

Årskurs 2:
Sammanfattning av elevernas åsikter om att lägga ner Klöverbackens skola.

Eleverna fick skriva ett brev riktat till rektorn om vad de tycker om planerna på att lägga ner 
Klöverbackens skola och deras tankar om vad som är bra och dåligt på skolan. Här följer en 
sammanfattning.

Alla elever i år 2 som svarat på frågan är emot en stängning av skolan.

Dessa områden tas upp:

 Skolgården – Här lyfter man fram att det finns mycket att göra; gungor, klätterställning, 
fotbollsplan, basketplan, innebandyplan och pingisbord.

 Skogen – Många elever tycker om att leka i skogen och t ex bygga kojor.
 Bäcken – Många elever tycker om att leka i och omkring bäcken.
 Klassrummen – Det finns lite olika åsikter om klassrummen. Vissa tycker att de är stora och 

bra med högt i tak och ett spännande loft. Andra tycker att klassrummen är för små och 
trånga.

 Matsalen – Flera elever är positiva till matsalen
 Idrottssal – Några elever tar upp att de tycker att det är jobbigt att gå till idrotten.
 Namnet – En elev tar upp att skolan har ett vackert namn
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Sammanträdesdatum  2017-06-21 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 226/2017 

Översyn av skolornas organisation (Dnr KS2016/1043) 

Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten 
utifrån lokala förutsättningar. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att se över 
grundskolans och gymnasieskolans organisation samt utifrån översynen föreslå 
organisationsförändringar som förväntas öka förutsättningarna för hög kvalitet och ekonomisk 
effektivitet. En skola med hög kvalitet och ekonomisk effektivitet präglas av en optimerad 
tjänsteplanering av behörig personal samt optimerade elevgruppstorlekar. 
 
Förvaltningen har utrett rådande förutsättningar och belyser aktuell forskning om strukturella 
påverkansfaktorer. Dokumentet innehåller även förslag på de organisationsförändringar som 
förväntas möjliggöra balans mellan ekonomisk effektivitet och likvärdig utbildning av god 
kvalitet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Översyn av skolornas organisation 2017-02-08 
Bilaga Protokollsutdrag 2017-02-08 
Bilaga Översyn av skolornas organisation bilaga 1 2017-02-08 
Bilaga Protokollsutdrag 2017-02-08 
Bilaga Klarar den lilla skolan de stora kraven 2017-02-08 
Bilaga Protokollsutdrag 2017-02-08 
Bilaga Protokoll lärandeberedningen 2017-05-24 - omedelbar justering 2017-02-08 
Protokollsutdrag - Översyn av skolornas organisation - Bildningsutskottet 2017-03-03 
Protokollsutdrag - Översyn av skolornas organisation - Bildningsutskottet 2017-06-07 
 
Yrkanden 
Anna Vedin (M): Punkterna 2a och b i förvaltningens ursprungliga förslag utgår till förmån för 
vårt förslag: Kommunen ska eftersträva grundskoleenheter med minst 300 elever som 
huvudregel. Avsteg får göras med hänsyn till närhetsprincipen gällande åk F-6. 
 
Punkt 3a i förvaltningens ursprungliga förslag utgår till förmån för vårt förslag: Vi skall ha ett 
kvalitativt programutbud som motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan och elevernas 
önskemål. Utbildningsplatserna som inte kan arrangeras inom den av GR satta ramen skall inte 
startas.  
 
Johan Holmberg (S): Avslag på Anna Vedins (M) yrkande och bifall till utskottets förslag till 
beslut.   
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
Johan Holmbergs (MP) yrkande.  
 
Omröstning begärs inte.  

Beslut  

1. Organisationsöversyn av grundskolan och gymnasieskolan i Kungälvs kommun 
godkänns.  
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2. Framtida planering av grundskolor 
a) Förutsättningar för att säkra en ökad kvalitet i framtiden innebär att nya 

skolenheter ska organiseras för 300 elever eller mer. 
b) Grundskolor med färre än 300 elever ska samordnas med förskola. 
c) Vid planering av skolorganisation ska en allsidig social sammansättning 

eftersträvas. Skolans storlek och geografiskt avstånd ska bedömas med hänsyn till 
elevernas ålder. Yngre elever ska ha närmare till skolan. 

d) Skolenheten ska organisera årskurser i närliggande åldrar med max två 
stadier. Exempelvis förskola- lågstadium, låg- och mellanstadium. Byggnationen ska 
vara flexibel för att anpassas till de demografiska förutsättningarna. 
3.    Framtida planering av gymnasieskolan. 

a) Arbeta för att Mimers Hus gymnasium ska vara en av de mest attraktiva 
gymnasieskolorna i Göteborgsregionen med både bredd och spets. Målet är att alla 
elever ska genomföra sin studiegång.   

b) Antalet platser på de olika programmen ska i första hand anpassas efter 
söktryck och elevernas förstahandsval. Befolkningsprognoser och trender hos 
elevgruppen ska ligga till grund för långsiktig planering och strategiska beslut. Hänsyn 
bör tas till arbetsmarknadens behov men kräver särskilda politiska ställningstaganden. 

c) Inom ramen för de förutsättningar som finns i form av lokaler och 
organisation ska ett brett programutbud erbjudas. Antalet platser ska erbjudas i 
underkant av söktrycket för effektivt användande av resurser. 

__________ 
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av samtliga närvarande ledamöter av 
utvecklingspartiet – Ej inkommen  
 
Expedieras till:   Maria Andersson, Cristine Lysell 

För kännedom till: Andreas Sjunnesson 
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Anteckning till protokoll ärende: KS2022/0259 – 1 Uppsägning av hyresavtal för 
Klöverbackens skola och flytt av verksamheten till Olseröds skola till följd av 
sjunkande elevantal i området 

 
Kort och gott är Klöverbackens skola omtyckt och välfungerande. Prognosen visar att det är 
den enda skolan i upptagningsområdet med ett ökande elevunderlag. 

 
Trots detta står det på kommunens hemsida att skolan ska läggas ner efter innevarande skolår. 
Orsaken som anges är att lokalerna inte bedöms optimala. 

 
I den offentliga debatten som förts om skolans öde finns många obesvarade frågor. Vi 
kristdemokrater vill belysa två av dem. 

 
För det första. Beslut att lägga ner eller att ha kvar skolan kommer att fattas av 
förtroendevalda politiker nu i vår. Varför går informationen ut att skolan ska läggas ner innan 
beslut har fattats att så ska göras?! 

 
För det andra. Handlar det verkligen om att lokalerna inte är ”optimala”, eller är det en 
missvisande formulering? Om kommunen antog en policy att lägga ner alla skolor med lokaler 
som inte bedöms optimala så skulle vi tvingas stänga samtliga skolor. Ingen skola har 
nämligen optimala lokaler i storlek, utförande och läge för framtiden. Frågan är ju snarare om 
våra skollokaler bedöms som ändamålsenliga. Elever, vårdnadshavare och personalen i stort 
anser att lokalerna är ändamålsenliga. Vem annans bedömning är mer väsentlig? Har 
exempelvis Skolverket dömt ut dem? 

 
Utifrån den information som finns tillgänglig gör Kristdemokraterna bedömningen att 
folkviljan är att skolan absolut ska vara kvar. Det finns inte tillräckligt starka ekonomiska, 
pedagogiska eller samhällsplaneringsmässiga skäl för nedläggning.  

 
Vi står återigen inför en flyktingström där mammor och många barn kommer att komma till 
Kungälv. Dessa behöver skolgång och i dagsläget finns ingen överkapacitet av skollokaler, 
tvärtom. 

 
Kristdemokraterna kommer att rösta för att Klöverbackens skola ska vara kvar även i 
kommunstyrelsen. 

Gun-Marie Daun, Oppositionsråd                                                     
Kristdemokraterna Kungälv 
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§ 39/2022

Uppsägning av hyresavtal för Klöverbackens skola och flytt av 
verksamheten till Olseröds skola till följd av sjunkande elevantal i området 
(Dnr KS2022/0259)

Befolkningsprognosen för området Klöverbacken/Olseröd visar på ett sjunkande elevantal
de kommande åren. Förvaltningen föreslår därför att verksamheten för Klöverbackens skola
flyttas till Olseröds skola från och med höstterminen 2023. De elever som berörs av flytten
av verksamheten är elever som börjar i förskoleklass ht-2022 och i årskurs 1 ht-2023. En flytt
av verksamheten skulle innebära att barnen får behålla sina klasskamrater och sina 

pedagoger
från Klöverbackens skola samt gå på en skola i närområdet. Rektor för Klöverbackens skola
är idag även rektor för Olseröds skola. Förvaltningen bedömer att en flytt av verksamheten
till Olseröds skola skulle ge bättre förutsättningar för elevernas lärande avseende tillgång till
personal, lokaler och organisation. Det skulle också innebära att Kungälvs kommun får en
sammanhållen F-6 skola i området. Kungälvs kommun hyr lokalerna för Klöverbackens
skola. Om ingen uppsägning sker i juni 2022 kommer avtalet löpa på ytterligare fem år.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att:
1. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Klöverbackens skola.
2. Verksamheten på Klöverbackens skola flyttar till Olseröds skola från och med
höstterminen 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppsägning av hyresavtal för Klöverbackens skola och flytt av verksamheten 
till Olseröds skola till följd av sjunkande elevantal i området
Bilaga 1 Synpunkter från elever på Klöverbackens skola
Protokollsutdrag- Översyn av skolornas organisation- Kommunstyrelsen 2017-06-21

Yrkande:
Gun-Marie Daun (KD): Avslag på liggande förslag.

Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning begärs inte

Tilläggsyrkande: 
Anna Vedin (M): Se över skolstrukturen samt följa upp skolresultaten i området. 

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Anna Vedins (M) tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs inte
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-08
Sida 25 (29)

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

Förslag till Kommunstyrelsen
                         1. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Klöverbackens skola.

             2. Verksamheten på Klöverbackens skola flyttar till Olseröds skola från och med
                   höstterminen 2023.
             3.  Se över skolstrukturen samt följa upp skolresultaten i området.

__________
Gun-Marie Daun (KD) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-08
Sida 24 (29)

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 39/2022

Uppsägning av hyresavtal för Klöverbackens skola och flytt av 
verksamheten till Olseröds skola till följd av sjunkande elevantal i området 
(Dnr KS2022/0259)

Befolkningsprognosen för området Klöverbacken/Olseröd visar på ett sjunkande elevantal
de kommande åren. Förvaltningen föreslår därför att verksamheten för Klöverbackens skola
flyttas till Olseröds skola från och med höstterminen 2023. De elever som berörs av flytten
av verksamheten är elever som börjar i förskoleklass ht-2022 och i årskurs 1 ht-2023. En flytt
av verksamheten skulle innebära att barnen får behålla sina klasskamrater och sina 

pedagoger
från Klöverbackens skola samt gå på en skola i närområdet. Rektor för Klöverbackens skola
är idag även rektor för Olseröds skola. Förvaltningen bedömer att en flytt av verksamheten
till Olseröds skola skulle ge bättre förutsättningar för elevernas lärande avseende tillgång till
personal, lokaler och organisation. Det skulle också innebära att Kungälvs kommun får en
sammanhållen F-6 skola i området. Kungälvs kommun hyr lokalerna för Klöverbackens
skola. Om ingen uppsägning sker i juni 2022 kommer avtalet löpa på ytterligare fem år.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att:
1. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Klöverbackens skola.
2. Verksamheten på Klöverbackens skola flyttar till Olseröds skola från och med
höstterminen 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppsägning av hyresavtal för Klöverbackens skola och flytt av verksamheten 
till Olseröds skola till följd av sjunkande elevantal i området
Bilaga 1 Synpunkter från elever på Klöverbackens skola
Protokollsutdrag- Översyn av skolornas organisation- Kommunstyrelsen 2017-06-21

Yrkande:
Gun-Marie Daun (KD): Avslag på liggande förslag.

Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning begärs inte

Tilläggsyrkande: 
Anna Vedin (M): Se över skolstrukturen samt följa upp skolresultaten i området. 

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Anna Vedins (M) tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs inte
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-08
Sida 25 (29)

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

Förslag till Kommunstyrelsen
                         1. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Klöverbackens skola.

             2. Verksamheten på Klöverbackens skola flyttar till Olseröds skola från och med
                   höstterminen 2023.
             3.  Se över skolstrukturen samt följa upp skolresultaten i området.

__________
Gun-Marie Daun (KD) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-08
Sida 24 (29)

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 39/2022

Uppsägning av hyresavtal för Klöverbackens skola och flytt av 
verksamheten till Olseröds skola till följd av sjunkande elevantal i området 
(Dnr KS2022/0259)

Befolkningsprognosen för området Klöverbacken/Olseröd visar på ett sjunkande elevantal
de kommande åren. Förvaltningen föreslår därför att verksamheten för Klöverbackens skola
flyttas till Olseröds skola från och med höstterminen 2023. De elever som berörs av flytten
av verksamheten är elever som börjar i förskoleklass ht-2022 och i årskurs 1 ht-2023. En flytt
av verksamheten skulle innebära att barnen får behålla sina klasskamrater och sina 

pedagoger
från Klöverbackens skola samt gå på en skola i närområdet. Rektor för Klöverbackens skola
är idag även rektor för Olseröds skola. Förvaltningen bedömer att en flytt av verksamheten
till Olseröds skola skulle ge bättre förutsättningar för elevernas lärande avseende tillgång till
personal, lokaler och organisation. Det skulle också innebära att Kungälvs kommun får en
sammanhållen F-6 skola i området. Kungälvs kommun hyr lokalerna för Klöverbackens
skola. Om ingen uppsägning sker i juni 2022 kommer avtalet löpa på ytterligare fem år.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att:
1. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Klöverbackens skola.
2. Verksamheten på Klöverbackens skola flyttar till Olseröds skola från och med
höstterminen 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppsägning av hyresavtal för Klöverbackens skola och flytt av verksamheten 
till Olseröds skola till följd av sjunkande elevantal i området
Bilaga 1 Synpunkter från elever på Klöverbackens skola
Protokollsutdrag- Översyn av skolornas organisation- Kommunstyrelsen 2017-06-21

Yrkande:
Gun-Marie Daun (KD): Avslag på liggande förslag.

Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning begärs inte

Tilläggsyrkande: 
Anna Vedin (M): Se över skolstrukturen samt följa upp skolresultaten i området. 

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för bildning och lärande 
beslutar att anta Anna Vedins (M) tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs inte
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-08
Sida 25 (29)

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

Förslag till Kommunstyrelsen
                         1. Förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Klöverbackens skola.

             2. Verksamheten på Klöverbackens skola flyttar till Olseröds skola från och med
                   höstterminen 2023.
             3.  Se över skolstrukturen samt följa upp skolresultaten i området.

__________
Gun-Marie Daun (KD) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till
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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(2) 

Handläggarens namn
Oscar Franzén 

3/3/2022

Namn på förskola i Tjuvkil (Dnr KS2022/0277-1)
Sammanfattning
Verksamheten föreslår att den nybyggda förskolan i Tjuvkil namnsätts till ”Tjuvkils 
förskola”. Namnet på förskolan har koppling till verksamheten och den geografiska 
placeringen bedöms bidra till förtroende för Kungälvs kommun och förskolans verksamhet.

Juridisk bedömning 
Verksamheten bedömer att ärendet inte kan delegeras till förvaltningen eftersom ärendet 
gäller verksamhetens inriktning, i enlighet med 6 kap. 38 § första punkten kommunallagen 
(2017:725). Verksamheten bedömer att namnet över tid påverkar bilden av verksamheten. 
Förslaget bedöms inte strida mot diskrimineringslagstiftning eller annan lagstiftning.

Förvaltningens bedömning
Bakgrund

Förskolan i Tjuvkil beräknas starta sin verksamhet till vårterminen 2023 och kommer ha 
plats för cirka 105 barn med tre hemvister som motsvarar sex avdelningar. Hemsö fastigheter 
AB bygger och äger lokalerna men Kungälvs kommun kommer att vara långsiktig hyresgäst. 
Förskolan beräknas vara färdigbyggd den 30e november 2022.

Bedömning

Verksamheten föreslår att namnet på den nya förskolan i Tjuvkil ska vara Tjuvkils förskola. 
Verksamheten bedömer att namnet på förskolan är hållbart över tid, tydligt för alla som 
arbetar mot eller har intresse av förskolan.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet går att förankra till kommunfullmäktiges strategiska mål om nummer fem: Att 
medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Ett tydligt namn 
på förskolan som har koppling till verksamheten och den geografiska placeringen bedöms 
bidra till förtroende för Kungälvs kommun och förskolans verksamhet.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till Delmål 4A: Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer. 
Namnförslaget bedöms inte strida mot några jämställdhetsaspekter och bedöms som ett 
ändamålsenligt namn för en lärandemiljö för alla. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Ärendet har koppling till Riktlinje för ny-,om-och tillbyggnation av förskolor. 
Riktlinjerna innehåller inga mål och viljeinriktningar avseende namngivning av nybyggda 
förskolor, vilket innebär att förslaget varken står i konflikt med riktlinjen eller ger stöd för 
namnförslaget.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Barn berörs av förslaget till beslut på så sätt att de som ansöker och får plats på förskolan 
kan komma att identifiera sig som att de tillhör ”Tjuvkils förskola”. Namnet på förskolan 
bedöms inte bidra till någon särskild eller förhöjd risk för diskriminering av barn. Det kan 
vara till fördel för aktuella barn och vårdnadshavare att förskolan har ett okontroversiellt, 
verksamhetsenligt och geografiskt kopplat namn. Det har inte förekommit någon kommitté 
eller liknande där barn har uttryckt åsikter om namnsättningen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Verksamheten bedömer att förslaget varken har någon påverkan på arbetsmiljö eller 
arbetsresurser.

Ekonomisk bedömning
Verksamheten bedömer att förslaget inte tillför några extra kostnader.

Förslag till beslut
Den nybyggda förskolan i Tjuvkil namnsätts till ”Tjuvkils förskola”.

Monica Carhult Karlsson Dennis Reinhold
Verksamhetschef Sektorchef

För kännedom till: 
monica.carhultkarlsson
@skola.kungalv.se
maria.nilsson@skola.k
ungalv.se
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-08
Sida 23 (29)

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 38/2022

Namn på förskola i Tjuvkil (Dnr KS2022/0277)

Verksamheten föreslår att den nybyggda förskolan i Tjuvkil namnsätts till ”Tjuvkils
förskola”. Namnet på förskolan har koppling till verksamheten och den geografiska
placeringen bedöms bidra till förtroende för Kungälvs kommun och förskolans verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Namn på förskola i Tjuvkil

Förslag till Kommunstyrelsen
            Den nybyggda förskolan i Tjuvkil namnsätts till ”Tjuvkils förskola”.

__________

Expedieras till

För kännedom till monica.carhultkarlsson
@skola.kungalv.se
maria.nilsson@skola.k
ungalv.se
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-08
Sida 23 (29)

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 38/2022

Namn på förskola i Tjuvkil (Dnr KS2022/0277)

Verksamheten föreslår att den nybyggda förskolan i Tjuvkil namnsätts till ”Tjuvkils
förskola”. Namnet på förskolan har koppling till verksamheten och den geografiska
placeringen bedöms bidra till förtroende för Kungälvs kommun och förskolans verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Namn på förskola i Tjuvkil

Förslag till Kommunstyrelsen
            Den nybyggda förskolan i Tjuvkil namnsätts till ”Tjuvkils förskola”.

__________

Expedieras till

För kännedom till monica.carhultkarlsson
@skola.kungalv.se
maria.nilsson@skola.k
ungalv.se
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-08
Sida 23 (29)

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 38/2022

Namn på förskola i Tjuvkil (Dnr KS2022/0277)

Verksamheten föreslår att den nybyggda förskolan i Tjuvkil namnsätts till ”Tjuvkils
förskola”. Namnet på förskolan har koppling till verksamheten och den geografiska
placeringen bedöms bidra till förtroende för Kungälvs kommun och förskolans verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Namn på förskola i Tjuvkil

Förslag till Kommunstyrelsen
            Den nybyggda förskolan i Tjuvkil namnsätts till ”Tjuvkils förskola”.

__________

Expedieras till

För kännedom till monica.carhultkarlsson
@skola.kungalv.se
maria.nilsson@skola.k
ungalv.se
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Tjänsteskrivelse

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

1(5) 

Handläggarens namn
Dan Gorga 

3/8/2022

Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (Dnr KS2022/0331-
1)
Sammanfattning
Gällande avfallsföreskrifter är i behov av uppdatering för att anpassas till dagens 
avfallshantering och ändringar i lagstiftningen samt för att kunna möta de nya avfallstjänster 
som erbjuds via avfallstaxan för 2022.

Ett förslag till nya avfallsföreskrifter för fastställande av kommunfullmäktige har upprättats. 
Innan förslaget kan antas ska det vara utställt för granskning under minst 4 veckor och 
inkomna synpunkter ska beaktas. 

Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för de flesta 
abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta fastighetsägarna. Största 
förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan fast landförbindelse).

Utställningstiden föreslås vara 25 mars till 24 april. Förslaget ställs ut runt om i kommunen, 
samt på kommunens webbplats. Efter utställningstiden kommer förslag till reviderade 
föreskrifter att tas upp för beslut och antagande till kommunfullmäktige innan sommaren. 

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter 
från juni 2022. 

Juridisk bedömning 
Enligt miljöbalken 15 kap ska även ändringar i avfallsföreskrifterna ställas ut för 
allmänheten under minst fyra veckor innan förslaget antas av kommunfullmäktige, om de 
inte berör ett mindre antal fastighetsägare eller annars är av begränsad omfattning. 
Kommunen ska informera på sin webbplats före utställningens början. Informationen ska 
innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid 
och till vem som
synpunkter ska lämnas. Innan de reviderade avfallsföreskrifterna antas ska de synpunkter 
som kommit fram vid samrådet och granskningen beaktas. 

Bakgrund
Varje kommun är skyldiga att ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av 
två dokument: avfallsföreskrifter och avfallsplan. Av avfallsföreskrifterna framgår vilka 
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skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter 
om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd, 
farlighet etc. Nuvarande renhållningsordning antogs av Kommunfullmäktige den 10 
september 2015 och började gälla från och med 1 oktober 2015. 

Sedan senaste uppdatering av avfallsföreskrifterna 2015 har kommunen upphandlat samtliga 
avfallstjänster i kommunen. Detta har medfört att avfallstaxa har behövt justeras och flera 
nya avfallstjänster har tillkommit. Under 2020 beslutades om ändringar av 
avfallslagstiftningen i miljöbalken och om en ny avfallsförordning. Syftet är bland annat att 
genomföra reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. Huvuddelen av ändringarna i 
miljöbalken och huvuddelen av den nya avfallsförordningen trädde i kraft den 1 augusti 
2020.

För att spegla avfallstaxa för 2022 och kunna möta dessa nya avfallstjänster, samt 
ändringarna i lagstiftningen behöver nuvarande avfallsföreskrifter revideras. Några delar av 
avfallsföreskrifterna har blivit inaktuella och föreskrifterna är i behov av uppdatering. 
Sedan den senaste uppdateringen av avfallsföreskrifterna har en del lagstiftning ändrats eller 
kommer att ändras, bland annat lagstiftning rörandes ansvar för tidningar och bygg- och 
rivningsavfall, samt lagstiftningens definition av kommunalt avfall.

Nuvarande avfallsplan berör inte av denna revidering.  

Verksamhetens bedömning
Förslag till reviderade avfallsföreskrifter har tagits fram av Renhållningsenheten i samarbete 
med berörda från Miljöenheten. Samrådsmöte kring förslaget kommer hållas innan och 
under tiden som utställningen sker, berörda fastighetsägare och kommunala bolag och 
myndigheter bjuds in till att medverka på samråd. Synpunkterna från samrådsmötena 
kommer att beaktas i förslaget till reviderade avfallsföreskrifter.

Revideringen har gjorts utifrån Avfall Sveriges mall för avfallsföreskrifter som de flesta 
kommuner använder. Laghänvisningarna är korrigerade samt benämningen ”hushållsavfall” 
har ersatt med ”avfall under kommunalt ansvar”. I förslaget till föreskrift ligger fokus på 
avfall inom det kommunala ansvaret, det vill säga ett tydligare fokus på avfall under 
kommunalt ansvar och därmed jämförligt avfall från verksamheter. 

Revideringen kommer inte påverka den enskilde i någon större omfattning eller hur 
avfallshanteringen utförs idag. I förslaget till reviderade avfallsföreskrifter föreslås dock att 
utsortering av matavfall ska ske för hämtningsområde 2 (öar utan fast landförbindelse), via 
hemkompostering eller via kommunens insamlingssystem. Detta för att uppfylla krav i 
kommande lagstiftning inom matavfall. 

Övergripande sammanfattning av gjorda ändringar
Strukturen i de reviderade avfallsföreskrifterna har ändrats så att det bättre passar Avfall 
Sveriges mall. Paragrafer har fått nya nummer och hänvisningar till lagrum har uppdaterats. 
Begreppet ”hushållsavfall” har tagits bort och ersatts med ”avfall under kommunalt ansvar”. 
En ny bilaga 2 har tagits fram som beskriver hämtningsintervall för avfall (beskrevs tidigare i 
22 §). Strukturen i bilaga 1, som beskriver hur sortering och avlämning ska ske, har 
förändrats. Nu beskrivs detta i tabellform, bland annat krav på utsortering, krav på 
emballering och instruktioner för hämtning och lämning. 
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Förändringarna utifrån nuvarande avfallsföreskrifter kan utläsas av bilaga 2 till 
tjänsteskrivelsen. Gulmarkerad text innebär att texten har skrivit om och struken text har 
tagits bort i de nya avfallsföreskrifterna. 
 
Följande är exempel på större förändringar i förslaget till nya avfallsföreskrifter:

- Nya begrepp ersätter begreppet hushållsavfall. I och med ändringar i miljöbalken 
försvinner begreppet hushållsavfall och ersätts med en lista med olika avfallsslag som 
kommunen ansvarar för. I förslaget till föreskrifter har begreppet ”hushållsavfall” ersatts 
med ”avfall under kommunalt ansvar”. 

- Nya sorteringskrav och förändrat ansvar för bygg- och rivningsavfall. I miljöbalken 
införs nya sorteringskrav för bygg- och rivningsavfall och ansvaret för det som inte 
uppstår i yrkesmässig verksamhet läggs på kommunen. Föreskrifterna har uppdaterats för 
att spegla denna förändring. 

- Nya regler för farligt avfall från verksamheter på återvinningscentralerna.  
Kommunstyrelsen har beslutat att inte längre ta emot farligt avfall från verksamheter på 
kommunens återvinningscentraler. Verksamheter hänvisas istället till företag som tar 
emot avfallet. 

- Kommunens informationsansvar om förebyggande. I de nya lagar som rör 
avfallsområdet har kommunerna fått i uppdrag att informera om att förebygga avfall till 
hushåll och verksamheter som har avfall under kommunalt ansvar.

- Tömningsintervall för sluten tank har införts, en gång per år
- Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april – v.39, 

september) tillhandahålls enligt de intervall som framgår av avfallstaxan. 
- Hämtning vid tillfälliga evenemang har tagits bort. 
- Hämtning av trädgårdsavfall, har ändrats till perioden april till november varannan 

vecka, från april till oktober och hämtning en gång per månad. 
- Avfall från oljeavskiljare och hur sortering och avlämning ska ske har tillkommit.
- Flera avfallstyper som ska sorterats ut har lagts till i bilaga 1, föreskriftsbilaga för 

sortering och lämning av avfall.
- Hämtning av tidningar och elektronikbox har lagt till.
- Utsortering av matavfall ska ske för hämtningsområde 2.
- Eget omhändertagande av slam, längre tömningsintervall för avloppsanläggning, sluten 

tank och fosforfälla har justerats och förenklats. 
- Testområde har lagts till, efter samråd med Miljö- och byggnadsnämnden får andra 

hämtningsintervall, behållare och insamlingssystem än vad som anges i dessa föreskrifter 
tillämpas under, testperioder i begränsade områden för att utveckla servicen mot 
medborgarna.

- Renhållningsenheten har ersatts av kommunen, miljöenheten har ersatt med miljö- och 
byggnadsnämnden.

- Information och upplysningar om exempel vart blanketter finns har tagits bort. Sådan 
information kan lämnas i informationsbroschyr eller dylikt som kommunen kan ha på 
hemsidan eller dela ut till hushållen. Sådan information bör vara detaljerad, 
mottagaranpassad och uppdaterad, vilket inte medges av de beslutsformer som krävs för 
föreskrifterna och bilagor till dessa. Bilagor till föreskrifterna är en del av dessa och 
beslut ska tas i kommunfullmäktige för avfallsföreskrifterna i sin helhet, inklusive 
bilagor. 
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Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för de flesta 
abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta fastighetsägare. Största 
förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan fast landförbindelse), där det ställs 
krav på utsortering av matavfall, via hemkompostering eller via kommunens 
insamlingssystem. Detta för att uppfylla krav i kommande lagstiftning inom matavfall. 

Avfallsföreskrifterna fastställs av kommunfullmäktige. Utställningstiden föreslås vara 25 
mars till 24 april 2022. Förslaget ställs ut runt om i kommunen, samt på kommunens 
webbplats. Efter utställningstiden kommer förslag till reviderade föreskrifter att tas upp för 
beslut och antagande till kommunfullmäktige innan sommaren. Föreslagna 
avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter från juni 
2022. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Avfallsföreskrifterna påverkar Kommunfullmäktiges strategiska mål; ”Att underlätta för 
invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”. 

Av avfallsföreskrifterna framgår hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet 
och vilka fastighetsinnehavare som omfattas. Genom avfallsföreskrifterna kan den lokala 
avfallssituationen påverkas, föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur 
avfall ska sorteras, förvaras och hämtas. Med hjälp av avfallstaxa och vad som anges i 
föreskrifterna ges en tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmuntra till utsortering 
av matavfall, förpackningar och tidningar.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Avfallsföreskrifterna berör främst mål 12 för hållbar utveckling. Även mål 11 och 13 kan ha 
anknytning till föreskrifterna.  

Genom avfallsföreskrifterna kan den lokala avfallssituationen påverkas, föreskrifterna 
innehåller bland annat bestämmelser om hur avfalls ska sorteras, förvaras och hämtas. Med 
hjälp av avfallstaxa och vad som anges i föreskrifterna ges en tydlig återkoppling till 
hushållen genom att uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13
Kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Kungälvs kommuns renhållningsordning. 

Enligt 
15 kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en avfallsplan och 

de 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 1 §. 
Av avfallsföreskrifterna framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet 

och 
vilka fastighetsinnehavare som omfattas. 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för de flesta 
abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta fastighetsägarna. Största 
förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan fast landförbindelse), där det ställs 
krav på utsortering av matavfall, via hemkompostering eller via kommunens 
insamlingssystem. Detta för att uppfylla kommande lagstiftning inom matavfall.  

I miljöbalken införs nya sorteringskrav för bygg- och rivningsavfall och ansvaret för det som 
inte uppstår i yrkesmässig verksamhet läggs på kommunen. Detta innebär att kommunen ska 
kunna ta emot bygg- och rivningsavfall från hushållen, vilket är en förenkling jämfört med 
tidigare lagstiftning. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Anser inte påverka medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för de flesta 
abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta fastighetsägarna som innebär 
ökade kostnader.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till reviderade avfallsföreskrifter.

Reviderade avfallsföreskrifter ställs ut för granskning under perioden 2022-03-25 – 2022-04-24

Anders Holm Sofia Samuelsson
Sektorchef Enhetschef Renhållning
Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Kommunal renhållningsordning
Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 
kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Kungälvs kommuns renhållningsordning. Enligt 15 
kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en avfallsplan och de 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 1 §. 
Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder 
för att minska avfallets mängd och farlighet.

1. Inledande bestämmelser
Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1–2 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Kungälvs kommun.

Definitioner
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 
miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används begrepp med de betydelser som anges 
nedan:

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall 
som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 
1–6 punkterna.
a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under 

kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
b. Med kärl och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får 

läggas i kärl eller säck.
c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller 

skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck 
eller kärl, underjordsbehållare eller sopsug.

d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet 
med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår 
vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.

e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs 
med en avfallskod markerad med en asterisk (*),

f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning. 

g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.

h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som 
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under 
kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar 
ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel 
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som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta 
ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt 
förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta 
livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan.

i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall 
som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och annat 
avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och 
säckavfall.

j. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från 
bygg- och rivningsarbeten.

k. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses 
detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken.

l. Med returpapper avses tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för 
postorderförsäljning och liknande produkter av papper. 

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.

4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Kommunstyrelse.
5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Miljö- och byggnadsnämnd.
6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, säckhållare, 

latrinbehållare eller annan anordning för uppsamling av kommunalt avfall under 
kommunalt ansvar. Tankar och brunnar för slam, spillvatten, fett etc. räknas inte som 
behållare.

7. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, 
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 
25 personekvivalenter om anläggningen endast används för a) hushållspillvatten eller 
spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten och, b) latrin från 
torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.

8. Med producentansvar menas att producenterna enligt lag har insamlings- och 
behandlingsansvar för avfallet som deras produkter ger upphov till. Exempel på avfall 
som omfattas av producentansvar är förpackningar, konsumentelprodukter, batterier och 
läkemedel. 

9. Med återvinningscentral menas kommunens mottagningscentral för grovavfall, bygg- 
och rivningsavfall under kommunalt ansvar och trädgårdsavfall. Avfall som kan lämnas på 
återvinningscentralen är exempelvis metallskrot, elavfall och trasiga möbler.

10. Med dragväg menas avståndet mellan behållaren, anläggningen eller avfallsutrymmet 
och hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämtningspersonalen 
flyttar avfallet. Anges som gångväg eller slanglängd i avfallstaxan.

11. Avfallsföreskrifter: Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Föreskrifterna 
fastställer bl.a. vilka skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare har samt när, var och hur avfall ska hämtas. 
Avfallsföreskrifterna ingår tillsammans med avfallsplanen i en renhållningsordning som 
varje kommun enligt miljöbalken ska ha.
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12. Avfallskvarn: Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med 
avloppsvattnet ut på kommunens ledningsnät eller samlas upp i tank.

13. Avfallsplan: Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för 
kommunens avfallshantering och åtgärder för att nå målen.

14. Fettavskiljare: Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten från 
lokaler där livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet 
och bl.a. kunna förorsaka stopp. Fettavfallet omfattas av kommunens bortforslingsansvar.

15. Flerfamiljshus: Fastighet med mer än två lägenheter. 
16. Fritidsboende: Boende där fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är folkbokförd 

på annan fastighet.
17. Hushåll: En familj eller ett gemensamt boende bestående av en till fem personer. Hushåll 

med fler än fem personer innebär normalt större eller fler behållare än vad som normalt 
används vid en enfamiljsbostad.

18. Hämtningsställe: Den plats där behållare ställs på hämtningsdagen och varifrån 
hämtning/tömning sker.

19. Kompostering: Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen återvinns.

20. Permanentboende: Boende där fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är 
folkbokförd på fastigheten.

21. Påhängsbox: Avtagbar box främst avsedd för fastighetsnära insamling av farligt avfall och 
elektronik.

22. Serviceort/tätort: En ort där det finns service i form av butiker, samt service såsom 
vårdcentral. Med tätort avses ett tätbebyggt område med minst 200 invånare och där 
avståndet mellan husen är mindre än 200 meter.

23. Sommarhämtning: Hämtning av matavfall och brännbart restavfall som begränsar sig till 
perioden vecka 20–37 (maj–september).

24. Småhus: Ett småhus är enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) en byggnad 
som är inrättad till bostad åt en eller två familjer.

25. Verksamhetsutövare: Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är 
ansvarig för avfallshanteringen i verksamheten.

26. Återvinningsstation (ÅVS): Insamlingsplats där förpackningar med producentansvar 
lämnas, ex. glas, plast, kartong och metall.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 
kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av 
avfall under kommunalt ansvar i Kungälvs kommun, med särskilt ansvar för att kommunalt avfall 
under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning. 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som 
kommunen anlitar för ändamålet. 
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4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av Miljö- och byggnadsnämnden.

5 § Kommunstyrelsen informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och 
konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar. 

6 § Kommunstyrelsen informerar hushåll och verksamheter med avfall under kommunalt ansvar 
om avfallsförebyggande åtgärder enligt 15 kap. 45 § miljöbalken.

7 § Avfallsföreskrifterna ska beaktas i alla skeden av samhällsplaneringsprocessen. 

Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallshantering
8 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för att uppfylla kraven enligt dessa föreskrifter, samt 
ansvarar gentemot kommunen för det avfall som uppkommer på fastigheten eller av andra skäl 
finns på fastigheten. 

9 § Fastighetsinnehavare bekostar installation och underhåll av alla inom fastigheten 
förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Fastighetsinnehavare 
ansvarar också för att installationer, anordningar och utrymmen fungerar, är säkra och har 
avsedd effekt.

Fastighetsinnehavaren är ansvarig att se till att avfallsutrymmen, förvaringsplats, avfallsbehållare, 
hämtningsplats och andra anordningar är utformade så att krav på god arbetsmiljö och 
tillgänglighet uppfylls för boende och hämtningspersonal. Underhåll, rengöring och tillsyn ska 
utföras regelbundet för att förebygga driftavbrott, så att olägenhet för människors hälsa och för 
miljön inte uppstår, såsom buller och lukt, samt medger god arbetsmiljö

10 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att hålla de som bor eller är 
verksamma på fastigheten informerade om var möjlighet finns att lämna utsorterade fraktioner 
av avfall som listas i bilaga 1 och om gällande regler för avfallshantering samt verka för att dessa 
efterlevs. En del av detta ansvar är att förse de som bor eller verkar på fastigheten med påsar för 
matavfallsinsamling som tillhandahålls av kommunen.

11 § Fastighetsinnehavaren ska informera kommunen om ändrade förhållanden som har 
betydelse för avfallshanteringen på fastigheten.

12 § Om fastighetsinnehavaren överlåter sitt ansvar för avfallshantering på en 
nyttjanderättshavare så övertar nyttjanderättshavaren fastighetsinnehavarens ansvar. 
Överlåtelsen ska vara skriftlig. Om nyttjanderättshavaren inte fullföljer sitt ansvar återgår det till 
fastighetsinnehavaren. 

13 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som 
utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit 
med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 
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14 § Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig för avfallshanteringen. Avgift ska betalas för 
den hantering av avfall som utförs av kommunen, och enligt avfallstaxan. Avgiftsskyldighet 
föreligger även från fastigheter där avfall ej finns att hämta dock inte om dispens för uppehåll 
föreligger.

15 § Vid ägarbyte av fastighet ska den avflyttande fastighetsinnehavaren anmäla ändringen till 
kommunen i samband med bytet. 

16 § Verksamhetsutövare ska lämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen. 
Verksamhetsutövare är ansvarig för att sådant avfall som kommunen inte är skyldig att hämta, 
omhändertas på ett sådant sätt så att olägenhet för människors hälsa och miljö inte 
uppkommer.

2. Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar

Skyldighet att sortera avfall

17 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 1, 
och hålla dessa skilda från annat avfall.

18 § Fastighetsinnehavaren ska göra det möjligt att sortera ut och hålla de avfallsslag åtskilda 
som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till kommunen för borttransport. 

19 § Nyttjanderättshavaren ska sortera ut avfall i de behållare som fastighetsinnehavaren 
tillhandahåller.

20 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska sortera ut förpackningar och 
returpapper i det insamlingssystem som tillhandahålls av producenterna eller kommunen. 

Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar
21 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till kommunen för borttransport genom 
abonnemang på avfallstjänster och vid behov genom beställning av enstaka hämtning, om inte 
annat anges i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter. Avfall som omfattas av 
producentansvar ska lämnas i producenternas eller kommunens insamlingssystem.

22 § Utsorterade avfallsslag ska hämtas vid fastigheten, avfallsutrymmet, vid överenskommen 
eller anvisad plats enligt 61 § eller lämnas enligt instruktioner i bilaga 1. 

23 § Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa 
och miljön inte uppstår.

24 § För fastigheter anslutna till en kommunalt ägd sopsug ska denna användas för 
överlämning av rest- och matavfall.
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Krav på behållare, anordningar och emballage

25 § I behållare och avfallsutrymme får endast det avfall lämnas som behållaren och utrymmet 
är avsett för.

Avfall ska vara emballerat så att skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön inte 
uppkommer. Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. Kraven på 
emballering finns i bilaga 1.

26 § Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport från 
fastigheten. Kommunen fastställer intervall för hämtning utifrån bilaga 2, samt placering, typ, 
storlek och antal behållare vid fastighet efter samråd med fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren.

27 § Behållare och anordningar som används för insamling av avfall under kommunalt ansvar 
ska vara godkända av kommunen. Endast de behållare som föreskrivs enligt avfallstaxan och kan 
tömmas med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem får användas.

28 § Fastighetsinnehavare svarar själv för montering av sopsäck i säckhållare, samt om innersäck 
i kärl förekommer även denna montering.

29 § Lock/manlucka till avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska kunna öppnas av en 
person. Lock/manlucka ska vara försedd med handtag och får inte väga mer än 15 kg såvida 
inte särskilda skäl föreligger. Om locket kan skjutas åt sidan utan att i något avseende behöva 
lyftas kan en vikt om 40 kg accepteras. Lock/manlucka ska vara barnsäkrad och får vid 
tömningstillfället inte vara övertäckt. 

30 § Anslutningar för sugslang till avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara av 
den typ som kommunen anvisat.

Avfallsutrymme
31 § Utrymmen för avfallshantering ska svara mot det behov som föreligger och i övrigt vara 
anordnade enligt kommunens anvisningar i dessa lokala avfallsföreskrifter. För detaljer om 
dimensionering m.m, se Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. 

a) Avfallsutrymme ska vara väl tilltaget och flexibelt. Storleken på utrymmet bestäms av 
storleken på det antal behållare som behöver finnas där.

b) Där kärl hanteras ska den fria gångytan mellan kärlen vara minst 1,5 meter bred och 
avståndet mellan varje kärl minst 6 cm (se illustration i bilaga 4).

c) Kärl ska placeras med draghandtaget ut mot gången.
d) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska vara placerat i markplan.
e) Avfallsutrymme ska ha en egen entré om inte särskilda skäl finns. Avfallsutrymmet får inte 

placeras så att avfall måste transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än 
tillfälligt eller där livsmedel förvaras.
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f) Avfallsutrymmet får inte placeras så att matavfall måste transporteras genom 
kommunikationsutrymmen i direkt anslutning till utrymmen där personer vistas mer än 
tillfälligt eller där livsmedel förvaras.

g) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska placeras och utformas så att det är tillgängligt för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Dörrar, eventuella lock, 
handtag, inkast etc. ska utformas och placeras så att de kan användas och öppnas av 
personer som har nedsatt styrka eller som t.ex. är rullstolsburna. Om container används 
ska den ha ramp så att alla kan använda den. 

h) Dörröppning som används vid hämtning av avfall ska:
- om matavfall, restavfall och återvinningsmateriel hanteras: ha ett karmdagmått om 
minst 1,0 meter och en fri höjd om minst 2,0 meter.
- om grovavfall hanteras: ha ett karmdag mått om minst 1,2 meter och en fri höjd om 
minst 2,0 meter.
- inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. I undantagsfall kan tröskel tillåtas om den 
förses med ramp på båda sidor.
- ha skyddsplåt på dörrkarm som skydd mot nötning, slag och stötar.

i) Dörr som används vid hämtning av avfall ska:
- vara lätt att öppna och stänga. Tunga dörrar ska förses med dörröppningsautomatik 
och inte orsaka störande buller.
- ha uppställningsanordningar som enkelt kan aktiveras. Antalet dörrpassager ska så 
långt som möjligt minimeras.
- ha släplist som skydd mot skadedjur.
- kunna öppnas inifrån utan nyckel. Låsvred ska ha skydd som förhindrar att låset skadas 
av slag eller påkörning.
- ha skyddsplåt på insidan dörrblad som skydd mot nötning, slag och stötar.

j) Det är bra om alla avfallsutrymmen i ett bostadsbestånd kan öppnas med samma nyckel. 
Kodlås kan användas.

k) Rumshöjd i avfallsutrymme eller förvaringsplats ska vara minst 2,1 meter. Installationer får 
inte begränsa den fria höjden.

l) Vägg i avfallsutrymme ska vara försedd med avbärarlist som skydd mot nötning, slag och 
stötar. Avbärarlisten ska åtminstone täcka väggens yta mellan 0,95 meter och 1,25 meter 
räknat från golvet.

m) Strömbrytare i avfallsutrymme ska placeras på en höjd om ca 1,3 meter över golv. Eluttag 
bör finnas på lämpliga ställen.

n) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska utformas så att det är lätt att hålla rent. Kravet 
omfattar även installationer och övrig utrustning. Golv i avfallsutrymme ska vara halkfritt 
och lätt att rengöra. Kravet omfattar även markyta på förvaringsplats.

o) Belysningen ska vara snabbtändande och finnas både i och utanför avfallsutrymmet.
p) Ljusstyrkan ska vara minst 100 lux. Det är lämpligt att använda flera armaturer för att öka 

ljusspridningen och säkerheten om någon lampa går sönder.
q) Rörelsedetektor kan användas och kan vara inställda så att lampan/ lamporna tänds 

direkt när dörren öppnas och hålls tänd/tända hela tiden som någon befinner sig i 
rummet.

r) I avfallsutrymme ska god ventilation finnas. 
s) Avfallsutrymme ska utformas så att råttor och andra skadedjur hindras att komma in. 
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Öppningar större än 5,0 mm får inte förekomma. Nät ska finnas för ventilationsöppning. 
Om avfallsutrymmet är råttsäkert behöver kärlen inte ha lock.

t) Avfallsutrymme för matavfall bör vara kylt alternativt utrustat med annan utrustning som 
förhindrar uppkomsten av lukt eller att annan olägenhet för människor och miljö uppstår. 
Lock rekommenderas dock för att minska risken för lukt.

u) Avfallsutrymme ska vara väl isolerat mot bostad eller arbetslokal som ligger vägg i vägg 
med utrymmet. Avlämning av avfall samt hämtning/tömning får inte medföra 
bullerstörning för de som bor eller vistas i närheten av avfallsutrymme eller 
lastningsplats.

v) Avfallsbehållare ska vara tydligt märkta med uppgift om vilken typ av avfall som ska 
läggas i respektive behållare. Märkning och information om sortering bör även finnas på 
vägg, anslagstavla eller liknande. Skyltar ska på ett tydligt sätt kommunicera både via text 
på svenska och lättförståeliga symboler, vilket avfall som ska sorteras i respektive 
behållare. Exempel på godkänt skyltsystem är det nordiska gemensamma skyltsystemet 
för avfallssortering.

w) Gemensamt avfallsutrymme/förvaringsplats ska vara försett med information om till 
vem/vilka som avfallslämnare ska vända sig vid driftstörning.

Anskaffande och ägande
32 § Kommunen äger och tillhandahåller latrinbehållare, kärl, säckar, säckhållare och containrar. 
Fastighetsinnehavaren kan äga eller hyra container. Fastighetsinnehavaren anskaffar, installerar 
och äger bottentömmande behållare, enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 
Fastighetsinnehavaren äger eller hyr mobil toalett.

Säckhållare och sopsäckar tillhandahålls av kommunen om inte annat överenskommits.

Kompostbehållare ägs av fastighetsinnehavare.

Sopsugsanläggningen på Kongahälla ägs av kommunen. Inkasten till sopsugen ägs av 
fastighetsägarna. 

33 § Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. 
När kommunen ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske 
enligt anvisning från kommunen.

34 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom 
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

35 § Avfallskvarn för matavfall får endast undantagsvis anslutas till spillvattenledning om 
huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta. Vid sådant medgivande ska åtgärder 
vidtas for att separera matavfallet.

Nyanläggande eller ändring av hämtställe
36 § När utrymme för kärl, enskilda avloppsanläggningar, sopsug och bottentömmande 
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behållare installeras eller anläggs ska lämplig plats utses med hänsyn till vad som är god 
arbetsmiljö vid avfallshantering och för att förebygga olägenheter såsom buller, skadedjur och 
lukt, eller trafikolyckor och risker med hängande last vid tömning med kranbil. Instruktioner och 
anvisningar som meddelats av kommunen ska följas. Hämtningsfordonet får vid hämtning inte 
hindra annan trafik.

Kärl ska på hämtningsdagen vara uppställda i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets 
uppställningsplats.
För hämtning av tidningar, restavfall, matavfall och blandat avfall utgår en avgift enligt 
avfallstaxan om dragvägen överstiger 3 meter för villor, radhus och fritidshus och 10 meter för 
flerbostadshus och verksamheter. För hämtning av trädgårdsavfall i kärl får ingen dragväg 
förekomma.

För styckvis hämtning av grovavfall får dragvägen vara högst 10 meter mätt från 
avfallsutrymmets dörr till hämtningsfordonets bakre del och vägen ska ha en fri bredd på minst 
1,2 meter vid rak passage.

37 § Dragvägen mäts från behållaren eller avfallsutrymmets mittpunkt och hämtningsfordonets 
inmatningsanordning uppställd på närmast möjliga godkända angöringsplats. Avståndet mäts 
som enkelt gångavstånd. Hinder i form av dörrar, grindar, och liknande mäts inte. Varje 
trappsteg räknas som två meter. Gång och cykelbana räknas ej. 

38 § Dragvägen ska ha en fri bredd på minst 1,2 meter vid rak passage. Där dragvägen ändrar 
riktning ska bredden vara minst 1,35 meter. Lutningen mellan avfallsutrymme och lastplats bör 
inte överstiga 1 meter på 20 meter och får vara högst 1 meter på 12 meter vid nyanläggande. 
Om friktionen mellan kärl och underlag är hög eller om lutningen är stor måste kärlet vara 
lättare än om underlaget är plant. Dragväg ska ha en fri höjd om minst 2,1 meter. Träd och 
annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. Trottoarkant eller liknande nivåskillnad i 
dragväg ska vara avfasad. Transportband eller hiss i dragväg får inte förekomma.

39 § Inom område med gemensam förvaltning för ett flertal fastigheter, inom 
bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller inom grupp av hus/villor där gemensamt 
avfallsutrymme är anordnat sker hämtning endast vid gemensamt avfallsutrymme, om inte 
särskilda skäl föreligger.

40 § Avfallsutrymme/förvaringsplats ska placeras så nära de bostäder som det ska betjäna som 
möjligt och i omedelbar anslutning till bilväg. Avståndet till mellan 
avfallsutrymme/förvaringsplats och bostadsentré ska inte överstiga 25 meter om inte särskilda 
skäl föreligger.

41 § Vid en återvändsgata ska det finnas en vändplats som är dimensionerad för 
hämtningsfordon. Vändplatsen kan utformas som en vändplan eller som en trevägskorsning.

42 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska 
avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anslutningspunkt för tömning inte 
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överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Sträckan ska vara fri från hinder och 
skarpa svängar som försvårar slangdragning. Höjdskillnaden mellan fordonets 
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda 
skäl föreligger. Lock eller manlucka ska uppfylla kraven enligt 29 §

43 § Bottentömmande behållare eller anläggning som kräver byte av filterkassett eller filtersäck 
ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon med kran. Inga hinder inom kranens 
rörelseområde får finnas. Lyft får inte ske över, väg/gata, gång och cykelbana, parkeringsplats 
etc.

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett 
eller filtersäck inte överskrider 4 meter för filterkassett eller filtersäck som väger högst 1000 
kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Den fria höjden ska vara minst 7 meter.

För tömning av bottentömmande behållare får avståndet mellan hämtningsfordonets 
uppställningsplats
och behållaren inte överskrida 5 meter, om inte särskilda skäl föreligger.

3. Förutsättningar för hämtning av avfall under kommunalt ansvar
Rengöring och tillsyn
44 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. 
Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i 
anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. Ansvaret för rengöring och 
tillsyn gäller oavsett ägarförhållande. 

45 § Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och 
utrymmen för avfallshantering ska skötas och hanteras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls, 
onödigt slitage undviks och risken för olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning
46 § Fastighetsinnehavaren ska tillhandahålla nycklar, portkoder och dylikt så att kommunen har 
tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Fastighetsinnehavaren ska 
meddela kommunen ändringar innan hämtning utförs. Fastighetsinnehavaren ska förbereda 
anläggningar, anordningar och behållare så att de är tillgängliga för tömning med de fordon 
som används i kommunens insamlingssystem.

47 § Fastighetsinnehavaren ska skydda anläggning, anordning, behållare eller annan egendom 
från skador som kan uppstå vid tömning.

48 § Vid tömning av behållare ska fastighetsinnehavaren se till att den inte fylls så mycket att 
den inte kan stängas eller så att tömning försvåras på annat sätt. Behållaren får heller inte vara 
så tung att det blir svårt att flytta den, då det krävs för tömning, eller att arbetsmiljökrav inte kan 
uppfyllas. Säck får maximalt väga 15 kg. Överfull, för tung och/eller trasig avfallsbehållare 
hämtas först när avfallet paketerats om, vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller vid 
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beställning av extra hämtning i enlighet med avfallstaxan. Detsamma gäller om avfallsbehållaren 
innehåller dåligt emballerade stickande eller skärande föremål. 

49 § Behållaren ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.

50 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker.

51 § Kärlet ska placeras med draghandtaget utåt så att hämtningspersonal inte behöver vända 
på det för att kunna flytta det. Alla hinder på dragvägen ska undanröjas så att kärlet är lätt 
tillgängligt. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd enligt 36 §, en 
överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats.

52 § Vid hämtning med båt ska säck placeras i omedelbar anslutning till båtens angöringsplats, 
en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Brygga som utnyttjas vid 
hämtning ska vara så dimensionerad och ha tillräckligt vattendjup och hållas i sådant skick att 
den är möjlig att angöra av kommunens båt utan risk för skada. Platsen för angöring ska hållas 
fri från förtöjda båtar, tampar, och bojar på hämtdagen.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
53 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda 
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.

54 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället 
placera filtersäck, filterkasett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat 
med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 43 §. 
Om så inte är fallet töms inte avfallet och ett nytt tömningsförsök görs vid ett senare tillfälle, om 
annat inte överenskommits med kommunen. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att tillföra 
anläggningen nytt filtermaterial. 

55 § Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt 
tillgängliga för tömning. Om lös sugledning används ska denna placeras ut av fastighetsägaren 
innan tömning. Dragväg får bestå av annat material än hårdgjord yta under förutsättning att risk 
för att renhållningsarbetarna kan komma att slinta, snubbla etc. är förebyggd. Dragväg och 
utrymme runt avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska i övrigt vara fri från hinder. 
Till hinder räknas bl.a. staket, murar, stubbar, planteringar, annan växtlighet etc. 
Dragväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Om så inte är fallet töms inte avfallet 
förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, om annat inte överenskommits med kommunen.

Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska 
ske. 

56 § Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.
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57 § Tydliga instruktioner på svenska som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas 
av fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas 
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.
Avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara märkt på sådant sätt att förväxling 
med annan fastighetsinnehavare eller annan typ av anläggning är förebyggd. När anläggningen 
är belägen utanför fastigheten kan den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet 
anläggningen tillhör

58 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning.

59 § Kommunen ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
port koder och dylikt ska tillhandahållas. 

60 § När en avloppsanläggning tas ur bruk, till exempel efter anslutning till kommunalt 
avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning ska den sluttömmas. Sluttömning beställs 
av fastighetsinnehavaren hos kommunen.

Hämtnings och transportvägar
61 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en 
överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av 
kommunstyrelsen.
Om det på hämtningsdagen finns temporära hinder i bilväg som fastighetsinnehavaren har 
rådighet över ska fastighetsinnehavare ombesörja egen transport av avfallsbehållare till för 
hämtningsfordonet närmsta farbara väg. Avfallsbehållare ska då vara tydligt uppmärkt med 
uppgift om fastighetsinnehavare.

62 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning, hålls i farbart skick.

63 § Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfri. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden. Om bilväg är grusväg ska den 
dammbindas sommartid.

64 § Väghållare av enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska 
se till att vägen är dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje 
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.

Bilväg ska vara utformad för minst belastningsklass 2 (BK2) och får inte utgöras av gång 
och/eller cykelbana, innergård i bostadsområde, skolgård eller liknande.

Bilväg kan heller inte utgöras av väg/gata eller annan yta där lastbilstrafik inte är tillåten.

Bilväg ska ha en fri höjd om minst 4,7 meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den 
fria höjden, se illustration i bilaga 3.
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65 § För befintlig bilväg gäller att rak sträcka på väg, gata eller annan yta där hämtningsfordon 
framförs är minst 0,5 meter bredare än fordonet. I kurvor ska körbanan vara så bred att 
hämtningsfordonet kan komma fram utan backningsmanöver och/eller utan att körning sker 
med hjulen utanför vägbanan.

Det fria utrymmet vid sidan om hämtningsfordon ska vid såväl raka sträckor som i kurvor vara 
minst en meter bredare än for-
donet (inkl. backspeglar). Området ska även ha jämnt underlag och tillräcklig bärighet för en 
person med fyllt kärl.

66 § Vid nyanläggande av bilväg gäller att denna ska vara minst 5,5 meter bred om körning i 
båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts ska bilvägen vara bredare. Om bilvägen är 
mötesfri och gällande trafikregler inte medger parkering av fordon får den vara smalare.

Bilvägen ska dock vara minst 3,5 meter bred. I kurvor ska körbanan vara så bred att 
hämtningsfordon kan komma fram utan backningsmanöver och/eller utan att körning sker med 
hjul utanför vägbana. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.

67 § Backande av hämtningsfordon är ingen tillåten arbetsmetod.
Bilväg som är återvändsgata ska därför ha vändmöjlighet. Vändplan för ett normalstort 
hämtningsfordon ska normalt ha en diameter om 18 meter med en hindersfri remsa om 
ytterligare 1,5 meter runt om.

Alternativ till detta är en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-
vändning, se illustration i bilaga 3.

68 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
avlämna avfallet på plats som överenskommes med eller anvisas av kommunen enligt 61 §.

69 § Kärlet ska placeras i enlighet vad som sägs i 36 §. Fastighetsinnehavaren ska se till att den 
väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan 
svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfri. Om så inte är fallet hämtas inte avfallet förrän vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle, om annat inte överenskommits. 

4. Hämtningsområde och hämtningsintervall
70 § Kommunen utgör två hämtningsområde (se bilaga 5).

• Område 1: Hela kommunen förutom öar som saknar fast land eller bilfärjeförbindelse. 
Dock ingår Klåverön. Hämtning av bygg- och rivningsavfall, tidningar och 
trädgårdsavfall tillhandahålls inte på Klåverön.

• Område 2: Öar som saknar fast land eller bilfärjeförbindelse.
Ingen hämtning erbjuds för bygg- och rivningsavfall, tidningar och trädgårdsavfall 
i område 2. 
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I hämtningsområde 2 ska fastighetsinnehavaren ställa säck med, mat- och/eller 
restavfall på den plats som har anvisats av kommunen på ön eller fastlandet. 
Hämtningsintervall och typ av behållare fastställs enligt bilaga 2.
Matavfall ska sorteras ut och behandlas genom kommunens insamlingssystem 
eller genom kompostering på den egna tomten. 

71 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår 
av bilaga 2.

5. Åtgärder om föreskrift inte följs
72 § Kommunen har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna inte följs. Efter 
rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren ska avfallet hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

6. Särskilt om verksamheters avfall under kommunalt ansvar 

73 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än avfall 
under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 
föreskrifterna om ej annat anges.

74 § Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i 
bilaga 1.

Avfallsanordningar
75 § Avfallsanordningar, till exempel fett- och oljeavskiljare, ska skötas och tömmas så att de har
fullgod funktion och inte orsakar olägenhet. Med fullgod funktion menas att avfallsanordningen 
fungerar så som avsett och därmed inte orsakar någon skada på miljö, människors hälsa eller 
andra anordningar och verksamheter. Se bilaga 1 för särskilda krav på vissa anordningar.

7. Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamheter
Se bilaga 1 för särskilda krav.

Uppgiftsskyldighet
76 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat 
avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, 
mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning.

77 § För den som driver en yrkesmässig verksamhet och har oljeavskiljare ska resultat av utförda 
kontroller,
tömningar och besiktningar lämnas årligen till kommunen. Därutöver ska information om 
anordningen lämnas vid nyinstallation, vid förändringar av verksamheten som rör 
oljeavskiljarens funktion eller på begäran av kommunen.

78 § Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift 
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om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen till kommunen. 

8. Undantag för avfall under kommunalt ansvar

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under kommunalt 
ansvar
79 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske 
utan
risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

80 § Matavfall bör sorteras ut och behandlas genom kommunens insamlingssystem eller genom 
kompostering på den egna tomten. I kärl för insamling av matavfall får inget annat än matavfall 
läggas. I hämtningsområde 2 ska matavfall sorteras ut och behandlas enligt ovan om inte 
särskilda skäl finns. 

81 § Kompostering av matavfall på fastigheten får endast ske efter anmälan till Miljö- och 
byggnadsnämnden. Komposten ska vara av typen varmkompost (isolerad), skadedjurssäker och 
utformas, placeras samt sköts på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte 
uppkommer.

82 § Trädgårdsavfall ska transporteras till återvinningscentral, om inte egen kompostering eller 
abonnemang för trädgårdsavfall förekommer. Avfallet ska hållas skilt från annat avfall, hanteras 
enligt bilaga 1 och enligt de instruktioner som ges vid återvinningscentral. Abonnemang för 
hämtning av trädgårdsavfall kan även tecknas i enlighet med avfallstaxa.

83 § Trädgårdsavfall som lämpar sig för kompostering (såsom löv, gräs eller annat grönt 
växtmaterial) får utan medgivande komposteras och nyttjas inom fastigheten om det kan ske 
utan olägenhet för människors hälsa och miljö.

84 §  
a. Inom tätort, tätbebyggt område och område med detaljplan är eldning av löv, kvistar och 
annat trädgårdsavfall förbjudet under perioden 1 april - 30 september. Övrig tid av året får 
eldning av torrt trädgårdsavfall (endast ris, kvistar och mindre grenar men inte löv, gräs eller 
annat grönt växtmaterial, vilket bör komposteras), som inte kan utnyttjas för kompostering ske 
under förutsättning att eldning inte skapar olägenhet för människors hälsa och miljö och/eller 
att fara för brandspridning uppkommer. 

b. Inom övriga delar av kommunen än de som omfattas ovan får eldning av löv, kvistar och 
annat torrt trädgårdsavfall i form av ris, kvistar och mindre grenar, ske under årets alla månader 
under förutsättning att eldningen inte skapar olägenhet för människors hälsa och miljö och/eller 
att fara för brandspridning uppstår.

c. För påskeld, valborgsmässoeld och liknande krävs tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. 
Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Utöver ovanstående ska Räddningstjänsten underrättas. 
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Att elda mat/restavfall, farligt avfall och grovavfall är aldrig tillåtet.

85 § Döda sällskapsdjur hanteras kan lämnas på veterinärkliniker och djurbegravningsplatser 
eller till Renovas specialugn i Sävenäs, Göteborg. Döda sällskapsdjur, förutom hästdjur, får också 
grävas ner enligt Jordbruksverkets föreskrifter (2010:59). Döda sällskapsdjur hanteras enligt 
bilaga 1. 

Prövning av undantag
86 § Ansökan om undantag från dessa föreskrifter prövas av Miljö- och byggnadsnämningen 
om inget annat anges. Ansökan ska, oberoende av vem som prövar den, vara skriftlig och alltid 
innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet 
avses omhändertas. 

a) Undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter kan inte ges retroaktivt. Undantag 
gäller från och med det datum beslut om undantag medgivits och till det datum som 
anges i beslutet. Om inget slutdatum anges i beslutet gäller detta tills dess att 
förhållandena ändras.

b) Medgivna undantag är personliga och upphör i samband med byte av 
fastighetsinnehavare.

c) Medgivna undantag kan upphävas med omedelbar verkan om:

I. Förhållandena ändras; dvs. om de förutsättningar som fanns när undantaget 
medgavs inte längre gäller.

II. Fastighetsinnehavare lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för 
medgivandet.

III. Hanteringen inte sker efter angivna villkor.
IV. Hanteringen visar sig orsaka olägenhet för människors hälsa och miljö.

Gemensam avfallslösning
87 § En eller flera avfallsbehållare, underjordsbehållare eller container får betjäna flera 
fastighetsinnehavare. Detta under förutsättning att kommunen givit sitt medgivande. Varje 
ingående fastighet (boenhet) ska betala de avgifter som framgår av avfallstaxan. Delning av 
kostnad avser enbart de avgifter som framgår av avfallstaxan.

Gemensam kompost 
88 § Två till varandra gränsande fastighetsinnehavare av villa, radhus och fritidshus kan under 
förutsättning att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår, samt efter ansökan till 
Miljö- och byggnadsnämnden, medges tillstånd att använda gemensam kompost om följande 
villkor är uppfyllda:

a) Avståndet mellan de fastigheter som avses i ansökan är högst 100 m.
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b) Antalet personer som varmkomposten ska betjäna inte överstiger fem.

c) Berörda fastighetsinnehavare gör en gemensam ansökan.

Uppehåll i hämtning av matavfall och restavfall
89 § 

a) Permanentbostad kan efter ansökan till kommunen kan medges uppehåll i hämtning av 
matavfall och restavfall under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under en 
sammanhängande tid om minst fyra (4) månader. Med outnyttjad fastighet avses 
fastighet som endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning sker. 
Uppehåll medges som längst för ett (1) år i taget. Komplett ansökan om uppehåll ska 
lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer 
till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som 
ansökan om uppehåll omfattar.

b) Verksamheter eller flerfamiljshus kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i 
hämtning av matavfall och restavfall under förutsättning att fastigheten är outnyttjad 
under en sammanhängande tid om minst fyra (4) månader. Med outnyttjad fastighet 
avses fastighet som endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar 
hämtning sker. Uppehåll medges som längst för ett (1) år i taget. Komplett ansökan om 
uppehåll ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer 
till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som 
ansökan om uppehåll omfattar.

c) Fritidsboende kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i hämtning av matavfall 
och restavfall under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under hela perioden v.20 
(maj)- v.37 (september). Med outnyttjad fastighet avses fastighet som endast besöks för 
tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning sker. Uppehåll medges som längst 
för ett (1) år i taget. Komplett ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad 
innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer 
till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som 
ansökan om uppehåll omfattar.

d) Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den inte är beboelig kan efter 
ansökan till kommunen medges uppehåll. Komplett ansökan om uppehåll ska lämnas 
senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod. Ett skriftligt intyg från 
fastighetsinnehavaren om att fastigheten är obeboelig ska bifogas ansökan om uppehåll.
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Uppehåll medges endast för den period som fastigheten beräknas vara obeboelig. För 
obeboelig fastighet utgår ingen avgift enligt taxan om ansökan beviljas.

e) Fastighetsinnehavare till dödsbon kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i 
hämtningen av matavfall och restavfall. Skäl för uppehållet ska vara att fastigheten står 
tom och endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning 
förekommer. 

För fastigheter som är dödsbon och inte nyttjas utgår ingen avgift enligt taxan.

Uppehåll i hämtning slam 
90 § Uppehåll i tömning av slam från enskild avloppsanläggning kan efter ansökan till 
kommunen medges, om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om 
minst 12 månader. Innan uppehåll medges ska avloppsanläggning vara tömd.

Efter tömningen får anläggningen inte brukas under uppehållsperioden. Uppehåll medges som 
längst för två (2) år i taget. Komplett ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad 
innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer till 
fastigheten utan att meddela detta utgår ordinarie slamtömningsavgift för den period som 
ansökan om uppehåll omfattar.

Fastighetsinnehavare ska utan dröjsmål meddela tillståndsgivaren om förändrade förhållanden 
som påverkar medgivna undantag.

Eget omhändertagande av matavfall och restavfall 
91 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om matavfall och restavfall från den egna 
fastigheten på ett sådant sätt att fara eller olägenhet för människors hälsa och miljö inte 
uppkommer kan efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden i undantagsfall medges 
befrielse från skyldigheten att lämna sitt avfall till kommunen.

I samband med ansökan ska skälen till undantaget noggrant beskrivas samt hur olika typer av 
avfallsslag kommer att omhändertas. Undantaget omfattar endast ett år i taget. Ansökan om 
förnyat undantag ska lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden senast en månad innan 
undantagsperioden tagit slut.

Även om fastighetsinnehavare medgivits undantag för eget omhändertagande kvarstår 
betalningsskyldigheten för den fasta delen
av taxan. Uppgifter om uppkomna avfallsvolymer ska lämnas till kommunen senast under mars 
månad varje år för den volym som uppkom året innan.

Eget omhändertagande av slam 
92 § Eget omhändertagande av slam och uttjänt fosforfiltermaterial från egen 
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avloppsanläggning kan medges efter skriftlig ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden som då 
gör en särskild prövning. En förutsättning för eget omhändertagande är att sökande är ägare 
eller arrendator av en jordbruksfastighet. Även intilliggande fastigheter till jordbruksfastighet 
kan få medgivande för omhändertagandet genom jordbruksfastighetens försorg. Det är viktigt 
att ett kretslopp uppstår. Spridning ska ske på jordbruksmark (åkermark/betesmark). För att få 
omhänderta och nyttja slammet krävs att avfallet hygieniserats i enlighet med Naturvårdsverkets 
bestämmelser.
 
Eget omhändertagande av latrin 
93 § Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden medges tillstånd 
att kompostera latrin och avfall från mulltoa eller liknande. Komposteringen ska ske i enlighet 
med de villkor som anges av nämnden och på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa 
och miljö inte uppstår.

Förlängt hämtningsintervall för restavfall
94 § Inom område 1 kan fastighetsinnehavare med godkänd komposteringsanläggning från 
Miljö- och byggnadsnämnden. medges hämtning av restavfall var fjärde eller sjätte vecka. 
Villkoren för förlängt hämtningsintervall är att:
Allt organiskt nedbrytbart köksavfall komposteras i godkänd kompostbehållare 
Kompostering kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Kommunens anvisningar följs.
Avfallsföreskrifternas övriga bestämmelser följs.

Inom område 1 kan fastighetsinnehavare där matavfallet hämtas genom kommunens 
insamlingssystem medges hämtning av restavfall var fjärde vecka.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att 
matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall 
för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt
eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller 
uppgivits.

Förlängt tömningsintervall för avloppsanläggning
95 § Förlängt slamtömningsintervall för avloppsanläggning än ett år kan medges efter skriftlig 
ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden som då gör en särskild prövning. En förutsättning för 
att Miljö- och byggnadsnämnden ska kunna förlänga slamtömningsintervallet är att 
avloppsvattnet genomgår längre gående rening än slamavskiljning samt att tillstånd finns för 
avloppsanläggningen. För sluten tank krävs uppgifter om anläggningens belastning och 
beskaffenhet för att bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall utan risk 
för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Förlängt tömningsintervall för fosforfälla
96 § Förlängt tömningsintervall för fosforfälla än vartannat år kan medges efter skriftlig ansökan 
till Miljö- och byggnadsnämnden som då gör en särskild prövning. En förutsättning är att 
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fosforfällan belastas mindre än den har kapacitet för/är avsedd för. Miljö- och 
byggnadsnämnden bedömer i det enskilda fallet vilket tömningsintervall som anses kunna vara 
skäligt framöver.

Förlängt tömningsintervall för fettavskiljare
97 § Undantag från kravet på tömning av fettavskiljare minst två gång år kan beviljas efter 
ansökan till kommunens VA-enhet.

Insamling av matavfall och restavfall via säck.
98 § Undantag från kraven om uppsamling av matavfall och restavfall i kärl får medges 
fastighetsinnehavare som har synnerliga skäl, t.ex. om kärlhantering bedöms vara omöjlig på 
grund av fastighetens (med tillhörande tomtmark) beskaffenhet och utformning. Säck av den 
storlek som kommunen anvisar ska då användas.

Kvalitetskontroll
99 § Kommunen får göra stickprovskontroll av kommunalt avfall för att kontrollera att 
sorteringsanvisningarna och övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att renheten på 
avfallet upprätthålls. Med stickprovskontroll avses även plockanalyser som utförs på 
slumpmässigt utvalt avfall i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort.

Utveckling inom avfallshantering 
100 § Kommunen får bedriva försöksverksamhet där avsteg från avfallsföreskrifterna kan göras 
genom projekt.

Testområde
101 § Efter samråd med Miljö- och byggnadsnämnden får andra hämtningsintervall, behållare 
och insamlingssystem än vad som anges i dessa föreskrifter tillämpas under, testperioder i 
begränsade områden för att utveckla servicen mot medborgarna.

Övriga undantag
102 § Vid synnerliga skäl kan andra undantag efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden. 
Synnerliga skäl kan t.ex. vara åtgärd som främjar återanvändning eller återvinning och inte 
innebär olägenhet för människors hälsa och miljö.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-xx-xx, undantaget vissa regleringar för bygg och 
rivningsavfall
som träder i kraft 2023-01-01 och som återfinns i
» 2 § 1. j.
» Tabell 1. i bilaga 1.
» Bilaga 2.
Samma dag som dessa föreskrifter träder i kraft upphör motsvarande äldre föreskrifter att gälla. 
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Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de upphävda 
föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift.
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BILAGA 1 FÖRESKRIFTSBILAGA FÖR SORTERING OCH LÄMNING AV AVFALL 
M.M.

Osorterat avfall och restavfall ska läggas i påse eller paket och lämnas i behållare. 

Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller att skada, arbetsmiljöproblem och 
andra olägenheter uppkommer.

Kärl och säckavfall får inte lämnas på kommunens återvinningscentraler.

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Mer information om sortering av avfall finns på Kungälvs kommuns hemsida.

Tabell 1 Avfall från hushåll
Typ av avfall 
som ska 
sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat avfall

Krav på utsortering Krav på emballering,
förvaring, anordningar

med mera

Instruktion för
hämtning/lämning

Träder i kraft 
2023-01-01
Bygg och 
rivningsavfall
som inte 
producerats i en 
yrkesmässig 
verksamhet.
Exempelvis kakel,
fönster, gipsskivor,
oimpregnerat trä, 
tegel

Detta avfall ska sorteras ut
och hanteras separat från 
annat kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt 
ansvar. 

Avfallet ska sorteras i
åtminstone följande sex
fraktioner: trä, mineral
(betong, tegel, klinker,
keramik och sten), metall,
glas, plast och gips.

Fraktionerna ska förvaras
skilt från varandra och
annat avfall och även
transporteras skilt.

Bygg och rivningsavfall
som inte produceras i en
yrkesmässig verksamhet
lämnas till kommunens
återvinningscentraler om mängden 
inte överskrider 2 kbm per besök.

Hämtning kan beställas
med tjänster enligt kommunens 
avfallstaxa.

Avfallet lämnas utsorterat i 
åtminstone
fraktionerna trä, mineral (som består 
av
betong, tegel, klinker, keramik eller 
sten),
metall, glas, plast och gips.

Farligt avfall
Följande produkter 
eller
ämnen utgör 
exempel på vad
som ska hanteras 
som farligt
avfall:
• Färg, lackavfall 
samt
hartser,
• Limavfall 
(exempelvis
kontaktlim, epoxilim,

Detta avfall ska sorteras ut
och hanteras separat från 
annat kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt 
ansvar.

Ska vara tydligt märkt med
uppgift om innehåll, om möjligt använd 
originalförpackningen. 
Olika typer av farligt avfall får
inte blandas eller spädas ut
med (1) andra slag av farligt
avfall, (2) annat avfall
eller (3) andra ämnen eller
material. 

Förvaras så att risk för spridning till 
omgivningen inte sker.

Hushåll ska
lämna avfallet till
kommunens insamlingssystem
för farligt avfall, återvinningscentral 
eller annan av kommunen anvisad 
plats.

Boende i flerbostadshus kan lämna 
avfallet i det insamlingssystem som 
fastighetsinnehavaren 
tillhandahåller. 

Hämtning av farligt avfall från
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spackel),
• Lysrör (exempelvis
lågenergilampor, 
solarierör,
halogenlampor)
• Lösningsmedel
• Fotokemikalier 
(exempelvis
fix och framkallare)
• Bekämpnings-
medel
• Sprayburkar
• Annat starkt surt
eller alkaliskt avfall
(exempelvis frätande
ämnen som 
kaustiksoda,
svavelsyra, 
ammoniak, lut,
avkalkningsmedel)
• Avfall som 
innehåller
kvicksilver 
(exempelvis
termometrar, 
barometrar

fastighet kan beställas med tjänster 
enligt kommunens avfallstaxa.

Spillolja Spillolja utgör farligt avfall.
Spillolja ska sorteras ut och
hanteras separat från annat
farligt avfall.
Spillolja som är isolerolja
ska hållas åtskild från
andra isoleroljor och
andra spilloljor till dess att
halten av PCB-produkter i
isoleroljan har fastställts.
Den som hanterar spillolja
ska se till att spilloljan inte
blandas med spilloljor med
andra egenskaper eller
med andra typer av avfall
eller ämnen på ett sätt som
hindrar (1) regenerering
av spilloljan, eller (2)
annan materialåtervinning
som ger likvärdiga eller
bättre miljöeffekter än
regenerering.

Ska vara tydligt märkt
med uppgift om innehåll

Spillolja lämnas vid
återvinningscentral
eller på annan av
kommunen anvisad
plats. 

Hämtning av
farligt avfall från
fastighet kan beställas
med tjänster enligt
kommunens avfallstaxa.

Grovavfall

Exempelvis trasiga
möbler, cyklar, 
barnvagnar,
stora leksaker och
julgranar.

Grovfall som utgör
kommunalt avfall under
kommunalt ansvar behöver
på grund av avfallets
egenskaper hanteras separat
från annat hushållsavfall.

Grovavfall från hushåll för separat
borttransport av kommunen ska i första
hand förpackas i behållare
som tillhandahålls av kommunen. 

I andra hand ska avfallet, i den mån
det är möjligt, buntas
eller förpackas i lämpligt
emballage och förses med
märkning som klargör att
det är fråga om grovavfall

Grovavfall från
hushållen lämnas vid
återvinningscentral. På
återvinningscentralen
ska avfallet sorteras
och lämnas enligt
instruktioner på plats.

All övrig transport av
grovavfall från fastighet
ska utföras genom
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kommunens försorg.

Hämtning från fastighet
kan beställas separat
enligt kommunens
avfallstaxa.

Ej brännbart 
restavfall
t.ex. keramik, porslin, 
glas som inte är 
förpackning etc.

Allt avfall som blir kvar efter 
källsortering 

På återvinningscentralen
ska avfallet lämnas enligt
instruktioner på plats.

Lämnas på återvinningscentral.

Trädgårdsavfall

Exempelvis fallfrukt, 
löv,
gräs, kvistar och 
grenar
som är mindre än 3 
cm i
diameter.

Ska sorteras ut och hållas skilt 
från annat avfall.

På återvinningscentralen
ska avfallet lämnas enligt
instruktioner på plats.

Vid hämtning av trädgårdsavfall i kärl,
ska avfallet läggas löst i kärlet och inte 
packas så hårt att tömningen
försvåras. 

Trädgårdsavfall från
hushållen lämnas vid
återvinningscentral.

All övrig transport av trädgårdsavfall 
från
fastighet ska utföras genom 
kommunens
försorg. Hämtning från fastighet kan
beställas separat enligt kommunens
avfallstaxa. 

Hämtning av trädgårdsavfall sker 
separat från hämtning av annat 
grovavfall.

Latrin Ska avskiljas och hållas skilt 
från annat avfall

Endast latrinbehållare av engångstyp får 
användas.
Latrinbehållare ska förslutas väl 
och                     får inte fyllas till mer än 4/5 av sin 
volym. Maximalt får latrinbehållaren väga 
15 kg.
Behållaren som ska vara väl försluten så att 
avfallet inte kan spridas.

Hämtning från fastighet kan
beställas separat enligt kommunens
avfallstaxa. 

På hämtningsdagen ska latrinbe 
hållare placeras på den plats som 
anvisats av kommunen. Överfyllda 
och/eller trasiga  behållare hämtas 
inte.

Matavfall

Exempelvis 
matrester,
kaffesump och 
hushållspapper.
Små mängder 
fallfrukt och 
snittblommor är 
trädgårdsavfall
som får lämnas
i matavfallet.

Ska sorteras ut och hållas skilt 
från annat avfall.

Inom 
hämtningsområde 
2 ska matavfall 
sorteras ut och 
behandlas genom 
kommunens 
insamlingssystem 
eller genom 
kompostering på 
den egna tomten. 

Från hushåll ska läggas i
påse som tillhandahålls av kommunen. 

Matavfall ska av avfallslämnaren
lämnas i papperspåse av typ som godkänts 
av kommunen.

Matavfall från verksamheter ska
av avfallslämnaren förpackas i särskild 
påse, säck eller lämnas i tank
av typ som godkänts av kommunen

Lämnas i behållare för
matavfallet. 

Matavfall borttransporteras från
fastigheten i enlighet med 
hämtningsintervall som kommunen
tillhandahåller.

Textilavfall

Exempelvis kläder 
och hemtextilier.

Ska sorteras ut och hållas skilt 
från annat avfall.

Läggs i påse. Lämnas till kommunens
insamlingssystem för
textilavfall, återvinningscentral eller 
annan av kommunen anvisad plats.

Textilier för återbruk kan lämnas till 
valfri aktör.
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Slam och 
fosforfiltermaterial 
från enskilda 
avloppsanläggningar

Ska vara åtkomligt för
tömning i den anläggning där 
det genereras

Filtermaterial från
fosforfällor och andra
jämförbara filter ska vara
förpackat eller tillgängligt
på ett sådant sätt att
hämtning kan utföras av
fordon utrustat med kran
eller suganordning.

Filtermaterialet ska vara
åtkomligt för tömning.
Mobil toalett töms genom
slamsugning.

Fett från 
fettavskiljare

Enligt Allmänna Bestämmelser
för Vatten och Avlopp (ABVA).

- Anordningen ska vara
åtkomlig för tömning.

Matfetter och 
frityroljor
om mängden per
hämtningstillfälle
överstiger 0,5 liter

- Ska förvaras i behållare
med tätslutande lock, exempel en 
plastflaska.
Maximalt 0,5 liter flytande
emballerat avfall får läggas
i behållare för restavfall,
om det kan ske utan att
emballaget går sönder.

Små mängder kan torkas upp med
hushållspapper och hanteras som
matavfall.

Större mängd matfetter
eller frityroljor lämnas på
återvinningscentral.

Lämnas vid
återvinningscentral
eller på annan av
kommunen anvisad
plats. 

Döda sällskapsdjur 
samt
avfall från 
husbehovsjakt,
högst 1 kilogram per
hämtningstillfälle.

Mindre sällskapsdjur får 
grävas ner på egen fastighet 
utan anmälan enligt
Jordbruksverkets föreskrifter

Mindre
sällskapsdjur 
kan även grävas ner
på den egna fastigheten, 
förutsatt att graven är så djup 
att djur hindras från att gräva 
upp kroppen, att ingen 
misstanke om smitta 
föreligger samt att det kan 
ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa eller
miljön.

Ska förpackas väl innan det
läggs i behållare för kärl och
säckavfall. 

Om det lämnas till Renovas
Avfallskraftvärmeverk i Sävenäs ska 
emballaget bestå av dubbla plastsäckar 
omslutna av papperspåse.

Avlidet sällskapsdjur
under 1 kg kan lämnas i
behållare för restavfall om det
inte finns någon misstanke
om smitta. 

Större döda djur 
eller större mängd 
sådant avfall

Det vill säga andra 
djur än
döda sällskapsdjur 
samt
avfall från 
husbehovsjakt
överstigande 1 kg 
kilogram

Döda sällskapsdjur, förutom 
hästdjur, får också grävas 
ner enligt Jordbruksverkets 
föreskrifter (2010:59). För 
nedgrävning av häst ska 
Miljö- och 
byggnadsnämndens 
anvisningar följas efter 
samråd. 

Ska grävas ner

Kontakta veterinär.
Gällande föreskrifter
från Jordbruksverket ska
beaktas.

Om det lämnas till Renovas
Avfallskraftvärmeverk i Sävenäs ska 
emballaget bestå av dubbla plastsäckar 
omslutna av papperspåse.

Döda sällskapsdjur kan lämnas på 
veterinärkliniker och 
djurbegravningsplatser eller till 
Renovas specialugn i Sävenäs, 
Göteborg. Avlämning på Renovas 
anläggning sker enligt 
anläggningens anvisningar och 
kostnader.
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på den egna fastigheten, 
förutsatt att graven är så djup 
att djur hindras från att gräva 
upp kroppen, att ingen 
misstanke om smitta 
föreligger samt att det kan 
ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa eller
miljön.

Andra animaliska
biprodukter än döda
sällskapsdjur och
matavfall. Blandas 
före detta livsmedel 
med annat avfall 
utgör den blandade
fraktionen före detta
livsmedel och är APB 
enligt definitionen.

- Före detta livsmedel
från butik ska av
avfallslämnaren [förpackas
i särskild påse, säck
eller lämnas i tank av
typ som godkänts av
avfallsansvariga nämnden].

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 
2006:84) och i Rådets förordning 
(1069/2009/EG) finns regler om 
hantering av animaliska biprodukter 
som syftar till att hindra spridning av 
smittämnen. Djurkadaver och annat 
animaliskt avfall ska hanteras enligt 
dessa föreskrifter.

Skärande avfall
Exempelvis trasiga
dricksglas och 
knivar.

Omsluts av förpackning
eller påse för att skydda
mot skärskador. 
Ska vara väl 
emballerade så 
att avfallet inte 
kan orsaka 
skada eller 
arbetsmiljörisker 

Läggs i
behållare för restavfall.

Stickande och 
skärande avfall
(kanyler
eller sprutor)

Bland annat kanyler och
Sprutor.

Enligt socialstyrelsens
författningssamling
(SOSFS 2005:26) för
smittförande/skärande/
stickande avfall.

Kanyler ska
läggas i speciell behållare
som tillhandahålls av
apotek, så att inte
skärskador eller annan
olägenhet uppstår 
Kanyler och sprutor får inte läggas i 
avfallsbehållare

Lämnas till apotek som kommunen 
har avtal med. 

Förpackningar I enlighet med definitionen
av förpackning i FPF

Lämnas lösa i de behållare/
kärl som tillhandahålls/
anvisas

Lämnas till producenternas
eller kommunens
insamlingssystem. Om
fastighetsinnehavaren
tillhandahåller behållare
för förpackningar kan
avfallet lämnas där.

Returpapper
avser tidskrifter, 
direktreklam, 
telefonkataloger, 
kataloger för 
postorderförsäljning 
och liknande 
produkter av papper

I enlighet med definitionen
av returpapper i 
Avfallsförordningen

Lämnas löst i de behållare/
kärl som tillhandahålls/
anvisas

Ska lämnas i de
insamlingssystem
som tillhandahålls av
kommunen.
 
Om fastighetsinnehavaren
tillhandahåller behållare
för returpapper kan avfallet lämnas 
där.

Kasserade 
bilbatterier

I enlighet med
definitionen av batteri
i batteriförordningen
(2008:834)

Ställs upp på ett sätt som
förhindrar att batterisyra/
innehåll rinner ut

Lämnas till återvinningscentral eller 
producenternas
insamlingssystem.

Kasserade bärbara I enlighet med definitionen
av bärbart batteri i

Förvaras så att risk för
spridning till omgivningen

Lämnas till kommunens eller 
producenternas insamlingssystem.
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batterier. Om 
kasserade
produkter innehåller 
lösa bärbara 
batterier ska dessa 
plockas ur. Är de 
bärbara batterierna 
inbyggda i 
produkten hanteras
den som avfall från
elutrustning

batteriförordningen
(2008:834)

inte sker.

Konsumentelavfall

Exempelvis trasig 
dator,
mobiltelefonladdare 
och kaffebryggare.

Skrymmande
konsumentelavfall ska
sorteras ut och hållas skiljt
från annat grovavfall. Smått
elavfall ska sorteras ut och
hållas skilt från kärloch
säckavfall.

Enligt förordningen
(2014:1075) om 
producentansvar
för elutrustning.

Förvaras så att risk för
spridning till omgivningen
inte sker.

Lämnas till producenternas
eller kommunens
insamlingssystem. På
återvinningscentralen
ska avfallet lämnas
enligt instruktioner
på plats. Hämtning
av skrymmande
konsumentelavfall kan
beställas med tjänster
för grovavfall enligt
komunens avfallstaxa.
Om fastighetsinnehavaren
tillhandahåller behållare
för konsumentelavfall
kan avfallet lämnas där.

Läkemedel I enlighet med definitionen
av läkemedel i förordningen
(2009:1031) om
producentansvar för
läkemedel

Ska lämnas i behållare/
påse som tillhandahålls av
apoteket

Lämnas till apotek

Läkemedelsavfall är miljöfarligt och 
får
inte spolas ner i avloppet eller 
slängas
bland hushållssoporna.

Avfall som innehåller
asbest

Ska sorteras ut och hållas
skilt från annat avfall.

Förpackas väl i kraftig
plast (minst 0,2 mm).
Tejpar paketet så att inga asbetsfibrer kan 
läcka ut. Paketet ska vara märkt med texten 
ASBEST.
Asbest som är emballerat i vanliga 
sopsäckar tas inte emot.

Lämnas i behållare vid
Munkegärde återvinningscentral. 
På återvinningscentralen
ska avfallet lämnas
enligt instruktioner på plats. 
Maximalt 50 kilogram asbesthaltigt 
material per besök får lämnas.

Om mängden överskrider 50 
kilogram
per besök, ska hämtning utförs av en
godkänd avfallsmottagare
med tillstånd.

Invasiva främmande 
växter (exempelvis, 
parkslide, 
jättebalsamin, 
jätteloka, 
tromsöloka, smal 
vattenpest) 

Ska sorteras ut och hållas skilt 
från trädgårdsavfall och från 
annat grovavfall 

Invasiva främmande växter ska emballeras 
väl så att risken för spridning av arten 
minimeras, avfallet får inte beblandas med 
trädgårdsavfall. 

Invasiva främmande växter från 
hushållen lämnas vid Munkegärde
återvinningscentral. 
På återvinningscentralen
ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats.

Restavfall I behållare för restavfall får 
endast läggas sådant avfall 
som kvarstår då övrigt avfall 

Lägg i påse eller annat lämpligt emballage. Restavfall borttransporteras från 
fastighet i enlighet med 
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enligt kommunens 
avfallsföreskrifter sorterats ut. 

hämtningsintervall som kommunen 
tillhandhåller. 

Däck Enligt förordningen 
(1994:1236) om 
producentansvar för däck. 

Lämnar till plasts som anvisas av 
bilproducent eller på Munkegärde 
återvinningscentral

Återbrukbara 
produkter 

Ex: Hela och rena kläder, 
möbler, sportutrustning, 
husgeråd m.m. 

Lämnas direkt till second-hand-aktör 
eller på ÅVC. 

Lättantändligt avfall, 
aska, grillkol  etc.

Lättantändligt avfall, varm 
aska eller grillkol får inte 
läggas i avfallsbehållare. Inte 
heller frätande ämnen eller 
ämnen som kan orsaka 
självantändning. 
Lättantändligt avfall, varm aska 
eller grillkol ska tills dess 
brandrisk inte längre råder 
förvaras i lämpligt kärl av 
metall eller annat material 
som inte är brännbart.

Kall aska och sot från kol och vedeldning 
ska sorteras som restavfall och hanteras 
samt förpackas på ett sådant sätt att det 
inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare 
eller medföra störning genom damning vid 
hämtning.

Återvinningscentral, ÅVC, 
Hushåll från Kungälvs kommun har fria besök till kommunens återvinningscentraler, (ÅVC). Där 
kan de lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall som uppkommit i det egna hushållet. 
Vid återvinningscentralerna finns inpasseringssystem med bommar som öppnas med hjälp av 
svenskt körkort eller passerkort. För att få tillträde till återvinningscentralen krävs att boende är 
folkbokförd och/eller fastighetsägare i kommunen, betalar avfallstaxa, samt är över 18 år. 
Passerkort finns för de som saknar svenskt körkort. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara 
sorterat. Maximalt 2 kbm sorterat grovavfall, 8 st personbilsdäck, 10 kg farligt avfall, 5 enheter 
elavfall får lämnas per besök. Återvinningscentraler ordningsregler gäller vid besök på 
anläggningen. Endast fordon som väger högst 3,5 ton inklusive last får lämna på 
återvinningscentralerna.

Verksamhetsavfall, till exempel bygg- och rivningsavfall som produceras i en yrkesmässig 
verksamhet, faller inte under kommunens insamlingsansvar och ska hanteras separat från avfall 
under kommunalt ansvar. Avfallsinnehavaren ansvarar för att anlita en godkänd transportör med 
tillstånd för borttransport från fastigheten. 
Bygg- och rivningsavfall som produceras i en yrkesmässig verksamhet

Småföretag kan lämna sorterat grovavfall mot en kostnad. Passerkort för företag krävs innan 
besöket till återvinningscentralen. Endast fordon som väger högst 3,5 ton inklusive last får 
lämna på återvinningscentralerna. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat och maximalt 
2 kbm sorterat grovavfall per besök får lämnas. Farligt avfall från verksamheter får ej lämnas på 
kommunens återvinningscentraler om inte särskilda skäl föreligger. 
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Särskilda sorterings- och ordningsregler för vistelse på ÅVC gäller. Avgifter för verksamheter 
anges i avfallstaxan.  

Tabell 2. Exempel på avfall från verksamheter
Verksamhetsutövare ansvarar för att söka tillstånd för yrkesmässig transport enligt 
avfallsförordningen. 

Typ av avfall som ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från annat avfall

Krav på utsortering Krav på emballering,
förvaring, 
anordningar
med mera

Instruktion för 
hämtning/lämning

Avfall under kommunalt
ansvar
Exempelvis avfall från
personalmatsalar och
restaurangavfall.

Sorteras ut och hålls
skilt från annat avfall. Se
tabell 1 för anvisningar.

Se tabell 1 för anvisningar. Se tabell 1 för
anvisningar.

Brännbart avfall som
inte är avfall under
kommunalt ansvar
Exempelvis trasiga
trämöbler eller kasserade
böcker med hårda
pärmar.

Sorteras ut och hålls skiljt
från annat avfall.

Lämnas till en godkänd
avfallsmottagare som
har tillstånd från 
länsstyrelsen.

Icke brännbart avfall
Exempelvis trasiga
koppar av porslin och
keramik eller trasig 
köksutrustning
av metall.

Sorteras ut och hålls skiljt
från annat avfall.

Lämnas till en godkänd
avfallsmottagare som
har tillstånd från 
länsstyrelsen.

Bygg och rivningsavfall
Exempelvis kakel, fönster,
gipsskivor, oimpregnerat
trä, tegel och
armeringsjärn.

Avfallet ska sorteras i
åtminstone följande sex
fraktioner: trä, mineral
(betong, tegel, klinker,
keramik och sten), metall,
glas, plast och gips.

Fraktionerna ska förvaras
skilt från varandra och
annat avfall och även
transporteras skilt 
(transporten
kan ske i samma
fordon).

Lämnas till en godkänd
avfallsmottagare som
har tillstånd från 
länsstyrelsen.
Mindre mängder kan lämnas 
på Munkegärde åvc mot 
uppvisande av ÅVC-kort för 
verksamheter. Fordon tyngre 
än 3,5 ton och containrar 
hänvisas till valfri 
avfallsanläggning.

Farligt avfall
(exklusive elavfall)
Exempelvis rester av olja
eller färg, starka 
rengöringsmedel,
produkter
som innehåller kvicksilver
eller andra kemikalier.

Sorteras ut och hålls skilt
från annat avfall enligt
4 kap. 10 § 
avfallsförordningen
(2020:614).

Förvaras så att risk för
spridning till omgivningen
inte sker.

Lämnas till en godkänd
avfallsmottagare för
farligt avfall. Observera
att farligt avfall inte får
lämnas på kommunens
återvinningscentraler.

Avfall från oljeavskiljare Sorteras ut och hålls skilt
från annat avfall enligt
4 kap. 10 § 
avfallsförordningen
(2020:614).

Kontroll av oljeavskiljaren
ska göras minst en gång
i halvåret, varav en gång
per år av oberoende
kontrollant som genomgått
utbildning (ettårskontroll).
Besiktning av
oljeavskiljarens funktion

Hämtning utförs av en
godkänd avfallsmottagare
som har tillstånd från
länsstyrelsen.
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ska göras vart femte år
av oberoende kontrollant
som genomgått utbildning
(femårsbesiktning).
Tömning ska göras vid
behov. Tumregeln är att
toppsugning görs när
oljeskiktet är 5 cm och
slamsugning när slamskiktet
är 15 cm.

Anläggningar för avskiljning 
av  produkter
uppsamlingsanordningar för 
färgslam, ridåvatten eller 
liknande

Tömning och besiktning 
bekostas av anläggningens 
ägare enligt anvisningar från 
kommun.

Ska tömmas vid behov, dock 
minst en gång per år eller 
enligt det tömningsintervall 
som Miljö- och 
byggnadsnämnden i det 
enskilda fallet medger. 

Amalgamavskiljare ska 
tömmas minst en gång per 
år.

Specialavfall inom 
veterinärverksamhet och 
djurhållning, 
gårdar där djurhälsovård 
utförts

Sorteras ut och hålls skilt
från annat avfall

Ska förvaras i 
specialbehållare (kanylburk)

Lämnas till en godkänd
avfallsmottagare som
har tillstånd från 
länsstyrelsen.

Specialavfall inom 
akupunktur, tatuering och 
dylikt

Sorteras ut och hålls skilt
från annat avfall

Ska förvaras i 
specialbehållare (kanylburk)

Lämnas till en godkänd
avfallsmottagare som
har tillstånd från 
länsstyrelsen.

Stickande, skärande och
Smittförande avfall från 
hemsjukvården och liknande 
institutioner

Enligt Socialstyrelsen
(SOSFS 2005:26)
författningssamling för
smittförande/skärande/
stickande avfall.

Ska förvaras i 
specialbehållare (kanylburk)

Lämnas till en godkänd
avfallsmottagare som
har tillstånd från 
länsstyrelsen.
Riskavfall ska hämtas minst 
en gång per år.

Fett Enligt Allmänna 
Bestämmelser
för Vatten och
Avlopp (ABVA).

Matfett från restauranger 
och storkök etc, t.ex. uttjänt 
frityrolja, ska förvaras i 
lämplig behållare och får inte 
hällas ut i avloppet.

Anordningen ska vara
åtkomlig för tömning.
Hämtning utförs av en
godkänd avfallsmottagare
som har tillstånd
från länsstyrelsen.

Elavfall
Exempelvis kasserad kyl och
frysdisk, skrivare och
industritvättmaskin.

Enligt förordningen
om producentansvar
för elutrustning.

Lämnas till producenternas
insamlingssystem.

Förpackningar Enligt förordning
om producentansvar
för förpackningar.

Lämnas till producenternas
insamlingssystem.

Returpapper
avser tidskrifter, 
direktreklam, 
telefonkataloger, kataloger 
för postorderförsäljning och 
liknande produkter av 
papper

Enligt förordning
om producentansvar
för returpapper.

Lämnas löst i de behållare/
kärl som tillhandahålls/
anvisas

Lämnas till kommunens eller
godkänd transportör

Kasserade bilbatterier Enligt förordning Ställs upp på ett sätt som Lämnas till producenternas
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om producentansvar
för batterier.

förhindrar att batterisyra
eller innehåll rinner ut.

insamlingssystem.

Kasserade bärbara
Batterier

Enligt förordning
om producentansvar
för batterier.

Förvaras så att risk för
spridning till omgivningen
inte sker.

Lämnas till producenternas
insamlingssystem.

Gödsel från hållande av 
husdjur (häst, svin, får, ko, 
get etc.) 

Sorteras ut och hålls skilt
från annat avfall.

Ska samlas upp och 
förvaras på sådant 
sätt att risk för 
olägenhet för 
människor och 
miljön samt 
näringsläckage inte 
uppkommer.

Fastighetsinnehavare och 
djurhållare ansvarar för att 
gödsel bortskaffas och i 
möjligaste mån återanvänds, 
t.ex. som 
jordförbättringsmedel.

Djurkadaver och annat 
animaliskt avfall

Enligt jordbruksverkets 
föreskrifter 
om befattning med 
animaliska biprodukter och 
införsel av andra
produkter, utom livsmedel, 
som kan sprida smittsamma
sjukdomar till djur och i 
Rådets förordning (EU) nr 
1069/2009 finns regler om 
hantering av animaliska 
biprodukter i syfte att 
förhindra spridning av 
smittämnen.

Djurkadaver och annat 
animaliskt avfall ska hanteras 
enligt gällande föreskrifter.

Lämnas till en godkänd
avfallsmottagare



25 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun - KS2022/0331-1 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun : Avfallsföreskrifter 2022

KS2022/0331 Förslag avfallsföreskrifter

Bilaga 2, Hämtningsintervall för Kungälvs kommun
Kommunen utgör två hämtningsområde. Tätare och längre hämtningsintervall kan ske 
i enlighet med avfallstaxan. Inom område 1 gäller normalt dessa intervall för ordinarie 
hämtning av avfall under kommunalt ansvar: 

Från flerbostadshus och verksamheter hämtas restavfall och osorterat avfall vanligtvis 
en gång per vecka eller en gång varannan vecka. Matavfall hämtas vanligtvis en gång 
per vecka eller en gång varannan vecka. Tätare hämtning än en gång per vecka 
medges enligt de intervall som framgår av avfallstaxan. 

Sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) tillhandahålls även hämtning 
från flerbostadshus och verksamheter enligt avfallstaxan. 

Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april – v.39, 
september tillhandahålls enligt de intervall som framgår av avfallstaxan. 

Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende hämtas restavfall och osorterat 
avfall vanligtvis en gång varannan vecka. Tätare och längre hämtningsintervall kan 
ske i enlighet med avfallstaxan. Hämtning av restavfall och osorterat avfall varje vecka 
året runt tillåts endast i kommunens tätorter.  

Matavfall hämtas vanligtvis en gång varannan vecka. Hämtning varje vecka året runt 
tillåts endast i kommunens tätorter. Sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 
(september) tillhandahålls även hämtning av matavfall varje vecka enligt avfallstaxan. 

Hämtning varannan vecka av trädgårdsavfall i kärl tillhandahålls från april till 
november. 

Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende hämtas restavfall och osorterat avfall 
en gång varannan vecka under perioden maj-september. Hämtning varje vecka 
erbjuds endast i kommunens tätorter.
Matavfall hämtas vanligtvis en gång varannan vecka. Hämtning varje vecka erbjuds 
endast i kommunens tätorter. Hämtning varje vecka för matavfallet erbjuds också. 

Under perioden oktober-april ska fritidsboende vid behov beställa extra hämtning av 
kärl- och säckavfall.

Gemensam avfallslösning med kärl eller container hämtas enligt de intervall som 
framgår av avfallstaxan. 

Tömning av slam från avloppsanläggning sker enligt tillsynsansvariga nämndens 
beslut eller ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst 
en gång per år.
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Tömning av slam från slutna tankar sker enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller 
ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst en gång 
per år.

Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens 
beslut eller vid behov, dock minst en gång vartannat år.

Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska 
uppnås och så att det inte medför tekniska problem i ledningsnätet, dock minst två 
gånger per år.

Tömning av fosforfälla ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller så ofta 
som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst en gång vartannat år. 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial ska nytt filtermaterial tillföras 
avloppsanläggningen enligt leverantörens anvisningar genom fastighetsägarens 
försorg.

Hämtning av tidningar i kärl tillhandahålls enligt de intervall som framgår av 
avfallstaxan. 

Grovavfall och grovt elavfall hämtas vid behov i container eller styckvis. 

Latrin hämtas genom budning enligt kommunens anvisningar. 

För en- eller tvåbostadshus som har en tjänst för insamling av farligt avfall och smått 
elavfall via påhängsbox hämtas avfallet vid behov.

Bygg- och rivningsavfall hämtas vid behov från och med 2023-01-01.

Ytterligare förutsättningar för hämtning regleras i avfallstaxan för Kungälvs kommun. 

Inom hämtningsområde 2 gäller normalt dessa intervall för ordinarie hämtning 
av avfall under kommunalt ansvar: 
Rest- och matavfall hämtas på öarna eller fastighetsinnehavare lämnar avfallet själv 
på anvisad plats på fastlandet.
Hämtning sker enligt särskilt hämtningsschema och via säckar i enlighet med 
avfallstaxan.

Från en- eller tvåbostadshus som används som året runt boende hämtas restavfall 
och matavfall en
gång per månad under perioden oktober–april. Under maj-september hämtas 
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restavfall och matavfall två-fyra gånger per månad enligt hämtningsschema. 

Från en- eller tvåbostadshus som används som sommarboende hämtas restavfall och 
matavfall under vecka 20 (maj) till vecka 37 (september). Under maj-september 
hämtas restavfall och matavfall två-fyra gånger per månad enligt hämtningsschema. 

Grovavfall och elavfall enligt kommunens sorteringsanvisningar hämtas en gång per 
år med båt. Hämtställen anvisas av kommunen. 

Latrin hämtas genom budning enligt kommunens anvisningar. 

Tömning av slam från avloppsanläggning sker enligt tillsynsansvariga nämndens 
beslut eller ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst 
en gång per år. 

Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens 
beslut eller vid behov, dock minst en gång vartannat år. 

Ytterligare förutsättningar för hämtning regleras i avfallstaxan för Kungälvs kommun. 
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Bilaga 3: Illustrationen av godkända vändplatser etc.
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Bilaga 4: Illustrationen av avfallsutrymme etc.
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Bilaga 5: Karta över hämtningsområden

Förklaring:

 De delar av kommunen som inte är rosaskuggade utgör område 1.
 De delar av kommunen som är rosaskuggade utgör område 2.
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AVFALLSFÖRESKRIFTER
Kommunal Författningssamling

Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-10 (§ 241/2015) 
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KFS 2015:6
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KAPITEL 3
Hushållsavfall
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1 § Gällande författningar
Kungälvs kommuns 
renhållningsordning innehåller 
kommunens avfallsföreskrifter och en 
avfallsplan. För kommunens 
renhållnings- ansvar och 
avfallshantering gäller:
• Miljöbalken (1998:808) och 

avfallsför- ordningen (2011:927),
• Regler om avfallshantering i 

förordningar utfärdade med stöd av 
miljöbalken, såsom förordning 
(1998:899) om miljö- farlig 
verksamhet och hälsoskydd samt 
förordningar om producentansvar,

• Andra författningar, som 
berör avfallshantering.

Ändringar i gällande lagar och 
andra för- fattningar samt andra 
myndighetsbeslut som reglerar 
avfallshanteringen införs i denna 
renhållningsordning utan särskilt 
beslut i kommunfullmäktige.

Som underlag till 
avfallsföreskrifterna har förutom 
gällande lagstiftning även regional 
avfallsplan, A2020 och kommunens 
specifika tillägg till A2020, Kungälvs 
kommuns riktlin- jer för ett hållbart 
samhälle (antagna 2009) samt de av 
riksdagen antagna miljömålen för en 
uthållig och hållbar 
samhällsutveckling använts.

2 § Bemyndiganden 

a. Miljö- och byggnadsnämnden har 
givit de bemyndiganden till 
Miljöenheten som följer av dessa 
föreskrifter.

b. Kommunstyrelsen har givit de 
bemyndi- ganden till 
Renhållningsenheten som följer av 
dessa föreskrifter.

3 § Hämtningsområden 
Kungälvs kommun delas upp i följande 
hämtningsområden (se bilaga 3):
• Område 1: Hela kommunen 

förutom öar som saknar fast land- 
eller bilfärjeförbindelse. Dock 
ingår Klåverön.

• Område 2: Öar som saknar 
fast land- eller 
bilfärjeförbindelse.

4 § Definitioner och 
begreppsförkla ringar 
Renhållningsordningen innehåller kom-
munens avfallsföreskrifter och 
avfallsplan. Termer och begrepp som 
används i dessa fö reskrifter har 
samma definition som i 15 kap. 
miljöbalken (1998:808), 
avfallsförordningen
(2011:927) och förordningen 
(2014:1073) om producentansvar för 
förpackningar, med undantag för 
definitionen av matavfall. Grov- avfall 
har samma betydelse som i 
Naturvårds- verkets föreskrifter och 
allmänna råd (NFS 2004:4) om 
hantering av brännbart avfall och 
organiskt avfall. I övrigt används de 
begrepp med de betydelser som 
anges nedan.

Abonnemang: Det förhållande 
mellan kom- munen och 
fastighetsinnehavare/verksam- 
hetsutövare som regleras genom ett 
renhåll- ningsabonnemang för 
hämtning av avfall.

Abonnent: Den 
fastighetsinnehavare/verk- 
samhetsutövare som har ett 
renhållnings- abonnemang för 
hämtning av avfall.

ABVA: Allmänna bestämmelser för 
brukande av Kungälvs kommuns 
allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar.
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Avfall: Varje föremål, ämne eller 
substans som ingår i en 
avfallskategori och som inne- 
havaren gör sig av med, avser att 
göra sig av med eller är skyldig att 
göra sig av med.

Avfall med producentansvar: Det 
avfall som omfattas av 
förordningarna om produ- 
centansvar, t.ex. förpackningar 
(2014:1073), returpapper (2014:1074) 
och elutrustning (2014:1075).  

Avfallsbehållare: Säck, kärl, 
container eller liknande som är 
avsedd att innehålla någon typ av 
avfall. Med kärl menas hjulförsedda 
plastkärl med lock. Tankar och 
brunnar för slam, spillvatten, fett 
etc. räknas inte som avfallsbehållare.  

Avfallsföreskrifter: Kommunala 
bestäm- melser för avfallshantering. 
Föreskrifterna fastställer bl.a. vilka 
skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare/verksamhetsutö
vare har samt när, var och hur avfall 
ska hämtas.
Avfallsföreskrifterna ingår 
tillsammans med avfallsplanen i en 
renhållningsordning som varje 
kommun enligt miljöbalken ska ha. 

Avfallshantering: Sortering, 
insamling, transport, återvinning 
och bortskaffande el- ler annan 
behandling av avfall.

Avfallskvarn: Kvarn för 
sönderdelning av matavfall så att 
det malda avfallet kan följa med 
avloppsvattnet ut på kommunens 
led- ningsnät eller samlas upp i 
tank. 

Avfallsplan: Kommunal plan för 

avfallshan- tering. Avfallsplanen utgör tillsammans 
med avfallsföreskrifterna kommunens renhåll- 
ningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för 
kommunens avfallshantering och åtgärder för att nå 
målen. 

Avfallsutrymme: Byggnad eller del av bygg- nad med 
väggar, golv och tak som är avsett för förvaring av 
avfall.
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Avloppsanläggnin
g: Slamavskiljare, 
sluten tank och 
reningsverk med 
anslutet wc.

Bilväg: Väg/gata 
som betjänar 
fordon för 
insamling av 
hushållsavfall och 
därmed jäm- förligt 
avfall.

Brännbart 
restavfall: Det 
avfall som åter- står 
efter källsortering, 
dvs. när matavfall, 
farligt avfall, 
batterier, 
elutrustning, 
grovav- fall inkl. 
trädgårdsavfall, 
läkemedel, kanyler, 
förpackningar, 
returpapper och 
obrännbart 
restavfall är 
utsorterat och som 
brinner utan 
energitillskott efter 
det att 
förbränningspro- 
cessen har startat. 

Bygg- och 
rivningsavfall: 
Avfall som 
uppkommer vid 
nybyggnad, 
renovering, 
ombyggnad eller 
rivning av byggnad 
eller som uppstår 
vid större 
anläggningsarbete
n i en trädgård. 
Det ingår inte i 
kommunens 
ansvar att samla in 
eller omhänderta 

sådant avfall. Avfall från mindre 
underhållsarbeten
och reparationer i bostaden räknas 
dock som hushållsavfall och kan 
lämnas på återvin- ningscentralen. 
En del bygg- och rivningsav- fall 
klassas som farligt avfall, t.ex. asbest 
och impregnerat virke, och måste 
hanteras som sådant. 

Dragväg (gångväg enligt 
renhållnings- taxan): Den sträcka 
som renhållningsarbeta- ren manuellt 
måste flytta avfallsbehållare från 
uppställningsplats till 
hämtningsfordonet.  

Entreprenör (för 
avfallshantering): Företag som 
efter upphandling i konkurrens 
anlitas av kommunen för att utföra 
hämtning och/eller behandling av 
avfall om kommu- nen inte har egen 
personal och/eller egna 
behandlingsanläggningar.

1
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Farligt avfall: Avfall som finns 
uppräknat i avfallsförordningen 
och är markerat med asterisk (*), 
vilket och som har egenskaper
som gör att det måste hanteras 
särskilt för att inte skada levande 
organismer eller miljön. Farligt avfall 
från hushållen omfattas av kom- 
munens bortforslingsansvar. Farligt 
avfall som uppkommer i hushåll är 
t.ex. färgrester, spillolja, 
lösningsmedel (lacknafta, fotogen 
etc.), bekämpningsmedel, 
fotokemikalier, lim och 
kvicksilvertermometrar. 

Fastighetsinnehavare: Den som 
är fast- ighetsägare eller den som 
enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare.

Fastighetsnära insamling (FNI): 
Den insamling av avfall som sker på 
eller i di- rekt anslutning till den 
fastighet där avfallet har 
uppkommit. Fastighetsnära 
insamling förekommer både vid 
bostäder och vid verksamheter. 
Alternativet till fastighetsnära 
insamling är avlämning av avfall på 
återvin- ningscentral, i butik eller 
annat.

Fettavskiljare: Anordning för att 
samla upp slam i form av fettavfall i 
avloppsvatten från lokaler där 
livsmedel hanteras yrkesmässigt. 
Fettet skulle annars avsättas i 
ledningsnätet och bl.a. kunna 
förorsaka stopp. Fettavfallet omfattas 
av kommunens bortforslingsansvar.

Fritidsboende: 
Fastighetsinnehavare som är 
folkbokförd på annan fastighet.

Förvaringsplats: 
Utrymme eller 
avgränsad plats för 
förvaring av avfall.1
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Grovavfall: Avfall som uppkommer vid nor- malt 
boende och som är så skrymmande att det inte 
får plats i ordinarie avfallsbehållare, eller är så 
tungt, eller har andra egenskaper som gör att det 
inte är lämpligt att lägga det i behållaren. 
Exempel på sådant avfall är cyk- lar, spisar, 
tvättmaskiner, torkskåp, torktum-
lare, trädgårdsavfall etc. Avfall som inte utgör 
grovavfall är bildelar, båtar, stängsel m.m. Se 
kommunens webbplats, www.kungalv.se, för mer 
information.

Hushåll: En familj eller ett gemensamt boende 
bestående av en till fem personer. Hushåll med 
fler än fem personer innebär normalt större eller 
fler behållare än vad som normalt används vid en 
enfamiljsbostad.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall: 
”Med hushållsavfall avses avfall som kommer från 
hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet” (miljöbalken 15 kap. 2 §). Sådant 
avfall uppstår regelbundet vid nyttjande av mark 
eller byggnad för bo- stadsändamål och behöver 
transporteras bort för att inte olägenheter ska 
uppstå.
Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är 
städsopor, matavfall, köksavfall, latrin, slam, 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, 
läkemedelsrester, rester av olja, färg, be- 
kämpningsmedel och annat farligt avfall, samt 
döda sällskapsdjur.

Med avfall från annan verksamhet som är 
jämförligt med avfall från hushåll menas avfall från 
industrier, affärsrörelser och annan lik- artad 
verksamhet som i renhållningssamman- hang är 
jämförligt med avfall som kommer från hushåll. 
Det är sådant avfall som upp- kommer som en 
direkt följd av att människor oavsett ändamål eller 
verksamhet uppehåller sig i en lokal eller i en 
anläggning.
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Som exempel kan nämnas avfall från 
perso- nalmatsalar, restaurangavfall 
och toalettavfall. Jämförligheten 
knyter an dels till avfal-
lets härkomst (att det uppstår i 
lokaler där människor uppehåller 
sig), dels till uttrycket 
renhållningssammanhang. Avfall från 
annan verksamhet räknas som 
hushållsavfall om det har potential 
att skräpa ner på samma sätt som 
avfall från hushåll har. Avgörande för 
om avfallet anses vara hushållsavfall 
eller därmed jämförligt avfall är alltså 
om det på grund
av sina egenskaper eller sin 
sammansättning liknar 
hushållsavfall.

Hämtningsfordons 
uppställningsplats: Plats där 
hämtningsfordonet stannar när av- 
fallet ska hämtas och lastas i 
fordonet. Upp- ställningsplatsen ska 
ligga så nära avfallets hämtningsställe 
som möjligt och vara lämplig ur 
arbetsmiljö- och 
trafiksäkerhetshänseende. 
Uppställningsplatsen kan variera vid 
hämt- ning av olika typer av avfall 
bl.a. beroende på att olika 
hämtningsfordon är olika stora.

Hämtningsställe: Den plats där 
behållare ställs på hämtningsdagen 
och varifrån hämt- ning/tömning 
sker.

Kommunalt ansvar: Kommunalt 
ansvar innebär att avfall tas om hand 
genom kom- munens försorg. Den 
skyldighet kommunen har att ta hand 
om hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall. Kommunen har inte 
skyldig- het att hantera avfall som 
omfattas av produ- centansvar (t.ex. 
förpackningar och tidning- ar), om 

det har sorterats ut för att lämnas i producenternas 
insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.

Kompostering: Biologisk behandlingsmetod som 
innebär nedbrytning av biologiskt lätt- nedbrytbart 
avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen 
återvinns.
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Kompostbehållare
: En anordning som 
är konstruerad för 
kompostering. 
Behållare för 
kompostering av 
matavfall ska vara 
av typen 
varmkompost (d.v.s. 
isolerad) och skade- 
djurssäker.

Källsortering: Sortering av avfall vid 
källan,
d.v.s. på den plats 
där avfallet 
uppkommer, såsom 
i hushållet, på 
arbetsplatsen etc. 
Det sorterade 
avfallet ska sedan 
avlämnas på för 
materialet anvisad 
plats, se bilagda 
sorteringsanvisning
ar.

Latrin: Innehållet i 
en torrtoalett och 
som bl.a. kan 
uppsamlas i en 
latrinbehållare.

Matavfall: 
Utsorterat biologiskt 
lättned- brytbart 
avfall eller 
livsmedelsavfall från 
hushåll eller 
verksamheter som 
restauranger, 
storkök, butiker, etc. 
Exempel på 
matavfall är frukt- 
och grönsaksrester, 
kött- och fiskav- fall. I 
Kungälvs kommun 
kan hushåll välja om 
matavfall ska samlas 
in genom 
kommunens försorg 
för biologisk 

behandling, komposte- ras på den 
egna fastigheten eller inte sorte- ras 
ut alls och blandas med det 
brännbara restavfallet.

Obrännbart restavfall: Avfall som 
inte brinner även om energi tillförs, 
t.ex. metall, glas, sten, porslin, 
keramik och gips.

Osorterat avfall: En blandning av 
fraktion- erna matavfall och 
brännbart restavfall.

1
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Permanentboende: Den som är 
folkbokförd på fastigheten.

Producentansvar: Skyldighet för 
producent att se till att avfall samlas 
in, transporteras bort, återvinns, 
återanvänds eller bortskaffas 
(miljöbalken 15 kap. 6 §). 
Producentansvar finns för 
förpackningar, returpapper, elut- 
rustning (ink. lampor och armatur), 
bilar, däck och batterier och 
läkemedel. Avfall som omfattas av 
producentansvar ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
producenterna tillhandahåller. 
Material med producentan-
svar omfattas inte av kommunens 
ansvar, med undantag för 
elutrustning och batterier som utgörs 
av hushållsavfall och som inte 
lämnats direkt till producenternas 
insamlingssystem. Samarbete mellan 
kommuner och produ- center om 
insamling förekommer bl.a. för 
elutrustning och batterier.

Renhållningsordning: Kommunens 
avfalls- föreskrifter och avfallsplan 
utgör tillsam- mans kommunens 
renhållningsordning. Den ska 
fastställas av kommunfullmäktige för 
att gälla.

Riskavfall: Stickande eller skärande 
före- mål, biologiskt avfall, 
smittförande avfall, läkemedelsrester 
och andra typer av kemiska rester 
som inte är farligt avfall.

Rivningsavfall: De rester, inklusive 
schakt- massor med inblandning av 
andra material, som uppkommer vid 
rivning av byggnader, byggnadsdelar 
och anläggningar som byggs om helt 
eller delvis. (Se även Bygg- och 
rivningsavfall).

Serviceort/tätort: En 
ort där det finns service 
i form av butiker, samt 
service såsom 
vårdcentral. Med tätort 
avses ett tätbebyggt 
område med minst 200 
invånare och där 
avståndet mellan husen 
är mindre än 200 
meter.

1
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Slam: Innehållet från en vattenklosett (WC) som 
uppsamlas i en avloppsanläggning. För slam i 
enskild avloppsanläggning gäller kommunalt 
ansvar.

Sommarhämtning: Hämtning av matavfall och 
brännbart restavfall som begränsar sig till perioden 
vecka 20-37 (maj-september).

Småhus: Ett småhus är enligt 2 kap. 2 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) en byggnad 
som är inrättad till bostad åt en eller två familjer.

Trädgårdsavfall: Komposterbart och flis- bart 
växtavfall som uppkommer vid normal 
trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte fällda 
träd eller avfall som uppstår vid större 
anläggningsarbeten i en trädgård. Det senare är 
byggavfall, vilket kommunen inte ansvarar för.

Verksamhetsavfall eller ej branschspeci- fikt 
industriavfall: Fast eller flytande avfall som 
uppkommer vid industrier, företag, affärer, 
institutioner etc. och som inte utgör hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall eller farligt avfall.

Verksamhetsutövare: Den som driver yr- 
kesmässig verksamhet.Verksamhetsutövaren är 
ansvarig för avfallshanteringen i verksam- heten.

Återanvändning: Användning av kasserad 
produkt utan föregående förädling.
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Återvinning: Tillvaratagande av 
material från avfall som bl.a. kan 
användas vid tillverkning av nya 
produkter eller vid framställande av 
energi. På så sätt ersätts jungfruliga 
råvaror med insamlat, redan använt, 
material. Kom- postering och annan 
biologisk omvandling är också 
återvinning.

Återvinningscentral (ÅVC): En 
beman- nad central där hushåll kan 
lämna grovavfall, trädgårdsavfall, 
elutrustning, farligt avfall eller annat 
återvinningsbart avfall. Kostnaden för 
hushåll ingår i den fasta delen av 
renhåll- ningstaxan, medan 
småföretag kan lämna sitt avfall mot 
en kostnad via klippkort. Avfalls- 
lämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behål- lare. Matavfall, blandat avfall 
och brännbart restavfall får inte 
lämnas på återvinningscen- tralerna. 
Uppgift om var återvinningscen- 
tralerna är belägna och vilka 
öppettider de har finns på 
kommunens webbplats, www. 
kungalv.se.

Återvinningsstation (ÅVS): 
Insamlings- ställe där vissa material 
med producentansvar lämnas, ex. 
tidningar, glas, plast, kartong och 
metall. Uppgifter om dessa 
insamlingsställen finns på FTI - 
Förpacknings- och Tidningsin- 
samlingens webbplats, www.ftiab.se 
och på kommunens webbplats, 
www.kungalv.se. I Kungälvs kommun 
kallas ÅVS vanligen för 
kretsloppsstation.

5 § Målsättningar
Målsättningen för Kungälvs 
kommun är att allt avfall som 
uppkommer ska behandlas i 
enlighet med EU: s avfallshierarki; 

d.v.s. i följande prioriteringsordning:

1 Förebyggande
2 Återanvändning
3 Materialåtervinning
4 Annan återvinning, t.ex. energiutvinning 5 
Deponering
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Vidare är 
målsättningen att 
leva upp till de fem 
övergripande målen 
med dess respek- 
tive detaljerade mål i 
avfallsplanen, A2020. 
Insamlingen ska 
göras på ett hälso- 
och miljöriktigt sätt. 
Sorteringen ska så 
långt som möjligt 
ske vid källan och 
alltid enligt de 
sorteringsföreskrifter 
som finns i bilaga 1.

Kungälvs kommuns 
målsättning är också 
att personalen hos 
den 
renhållningsentrepr
enör som utför 
arbete för 
kommunens 
räkning inte ska 
behöva utsättas för 
risk för att drab- bas 
av ohälsa och 
olycksfall. 
Renhållningsar- 
betarnas arbetsmiljö 
går alltid före 
abonnen- ternas 
bekvämlighet. Detta 
medför att krav med 
stöd av 
arbetsmiljölagen 
med tillhö- rande 
föreskrifter samt 
Arbetsmiljöverkets 
beslut om 
föreläggande och 
förbud i tidigare 
avgjorda ärenden 
ställs på bl.a. 
placering av 
avfallsutrymme och 
avfallsbehållare, 
samt på 
avfallsutrymmens, 
förvaringsplatsers, 

bilvä- gars och dragvägars 
utformning etc.

Kraven i dessa avfallsföreskrifter 
fråntar dock inte till någon del 
respektive arbetsgivare från det 
arbetsmiljöansvar som vederbörande 
har enligt arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöför- ordningen och till 
arbetsmiljölagen tillhö- rande 
föreskrifter.

6 § Överträdelser
a. Straffbestämmelser vid 
överträdelser en- ligt gällande 
miljölagstiftning finns i 29 kap. 
miljöbalken. När det gäller 
miljösanktionsav- gifter återfinns 
dessa regler i 30 kap. miljö- balken. 
Miljöenheten utgör tillsynsmyndig- 
het.

b. Kontroll av renhet på källsorterat 
material kan förekomma vid 
hämtning.Vid felsorte- ring av 
matavfall i förhållande till tecknat 
renhållningsabonnemang kan 
Renhållnings- enheten ålägga om 
felsorteringsavgift enligt gällande 
renhållningstaxa.

1
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1. Ansvar och skyldigheter
I detta kapitel regleras ansvarsfrågan för avfallshanteringen. 
Ansvarsfrågor finns också under andra kapitel i dessa föreskrifter.

1 § Kommunens 
renhållningsansvar
a. Kommunen ansvarar för att 
hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall inom kommu- nen 
transporteras till en godkänd 
behand- lingsanläggning och 
återvinns eller bortskaf- fas. 
Huvudmannaskapet för kommunens 
renhållning ligger hos 
kommunstyrelsen och 
verksamhetsansvaret hos miljö- och 
bygg- nadsnämnden. Utförande 
organ är Renhåll- ningsenheten. 
Renhållningen utförs av kom- 
munen och/eller den eller de 
entreprenörer som kommunen 
upphandlar, nedan kallad 
kommunens entreprenör. 

b.Kommunfullmäktige fastställer 
renhåll- ningstaxa samt vilken 
nämnd som har verk- 
samhetsansvaret för renhållningen i 
kommu- nen.

c. Från kommunens ansvar 
undantas avfall som enligt 
förordning ska insamlas och om- 
händertas av producent (15 kap. 6-
7a §§ miljöbalken), t.ex. tidningar 
och förpack- ningar, el- och 
elektronikavfall, batterier, däck, 
bilar och läkemedelsavfall.

d. Från mottagningsanordning för 
avfall från fartyg i hamn ska genom 
kommunens försorg transporteras 
bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall 

och rester av andra 
skadliga ämnen som det 
är förbjudet att släppa ut 
enligt
lag om åtgärder mot 
förorening från fartyg 
(1980:424) eller enligt 
föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 
avfallsförordningen 
(2011:927).

2
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e.Avfall innehållande matavfall från fartyg i 
internationell trafik ska behandlas genom av- 
fallsförbränning eller annan godkänd behand- ling 
i enlighet med direktiv 1999/31/EG.

f. Kommunens renhållningsansvar omfattar även 
hamnar för fritidsbåtar.

g. Innehavare av hamn ska lämna uppgift till 
kommunen om behovet av avfallshantering.

h.Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. 
miljöbalken och enligt föreskrifter med- delade 
med stöd av miljöbalken utförs regio- nalt av 
länsstyrelsen och lokalt av Miljö- och 
byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. 
Tillsynen av anläggningar, upplag etc. utförs till 
viss del av Räddningstjänsten, med stöd av lag om 
skydd mot olyckor (2003:778).

i.Avfallsföreskrifterna ska beaktas i alla ske- den 
av samhällsplaneringsprocessen. 

2 § Producenternas ansvar
a. Producentansvaret regleras i förord- ningar om 
producentansvar (1994:1205, 1994:1236, 2000:208, 
2005:209, 2005: 220, 2006:1273, 2007:185, ,2007:193, 
2008:834, 2009:1031, 2013:757 och 2014:1073) med- 
delade med stöd av miljöbalken.

b. Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för 
in eller säljer en förpackning eller en vara som är 
innesluten i en sådan förpack- ning, ska på 
begäran lämna de uppgifter i fråga om 
förpackningsavfallets art, samman- sättning, 
mängd och hantering som behövs som underlag 
för kommunens avfallsplan.
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2. Ansvar och skyldigheter 2
c. Producenter som ska 
tillhandahålla ett 
insamlingssystem för 
förpackningar och returpapper ska 
om frågor som rör insam- 
lingssystemet samråda med 
kommunen.

3 § 
Fastighetsinnehavares/verksam
- hetsutövares ansvar
a. Fastighetsinnehavare är ansvarig 

för att
uppfylla kraven enligt dessa 
föreskrifter, samt ansvarar gentemot 
kommunen för det avfall som 
uppkommer på fastigheten eller av 
andra skäl finns på fastigheten.   

b.Fastighetsinnehavare bekostar 
installa- tion och underhåll av alla 
inom fastigheten förekommande 
anordningar och utrymmen för 
avfallshanteringen. 
Fastighetsinnehavare ansvarar också 
för att installationer, anord- ningar 
och utrymmen fungerar, är säkra 
och har avsedd effekt. 

c. Fastighetsinnehavaren är ansvarig 
att se till att avfallsutrymmen, 
förvaringsplats, avfalls- behållare, 
hämtningsplats och andra anord- 
ningar är utformade så att krav på 
god arbetsmiljö och tillgänglighet 
uppfylls för boende och 
hämtningspersonal. Underhåll, 
rengöring och tillsyn ska utföras 
regelbundet för att förebygga 

driftavbrott, så att olägen- het, såsom buller och lukt, 
för människors hälsa och för miljön inte uppstår, 
samt med- ger god arbetsmiljö.  

d. Fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare ska 
muntligen eller skriftligen teckna abon- nemang på 
förekommande renhållningsupp- drag hos 
Renhållningsenheten. Abonnemang ska tecknas i 
sådan omfattning att de svarar mot de behov som 
finns.
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e. Fastighetsinnehava
re/verksamhetsutöva
re är 
betalningsskyldig för 
renhållning enligt 
den taxa som 
fastställs av 
kommunfullmäk- 
tige. Avgift ska 
betalas för den 
insamling, transport, 
återvinning och 
bortskaffande av 
avfall som utförs 
genom kommunens 
försorg, samt för 
planeringen av 
avfallsfrågor, kostna- 
der för 
återvinningscentraler
, administration och 
i övrigt i enlighet 
med de föreskrifter 
som kommunen har 
meddelat med stöd 
av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. 

f. Fastighetsinnehav
are/verksamhetsutö
vare är ansvarig för 
att ändring av 
ägandeförhål- lande 
för fastighet eller 
abonnemangsänd- 
ringar utan dröjsmål 
meddelas 
Renhållnings- 
enheten. 

g. Fastighetsinnehav
are är skyldig att i 
till- räcklig 
omfattning 
informera den eller 
de som bor eller 
bedriver verksamhet 
i fastighe- ten om 
dessa föreskrifter. 
Fastighetsinneha- 

vare är ansvarig för att reglerna följs. 

h. Fastighetsinnehavare ska 
säkerställa möj- ligheter att sortera ut 
och hålla åtskilda de avfallsfraktioner 
som enligt dessa föreskrifter ska 
överlämnas till kommunen för 
borttran- sport. En del av detta 
ansvar är att förse de som bor eller 
verkar på fastigheten med påsar för 
matavfallsinsamling som 
tillhandahålls av 
Renhållningsenheten. 
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2 2. Ansvar och skyldigheter

i. Fastighetsinnehavare/verksamhets
utövare svarar själv för montering av 
sopsäck i säck- hållare, samt om 
innersäck i kärl förekom- mer även 
denna montering. 

j. 
Fastighetsinnehavare/verksamhetsut
övare är ansvarig för att sådant avfall 
som kommu- nen inte är skyldig att 
hämta, omhändertas på ett sådant sätt 
så att olägenhet för människors hälsa 
och miljö inte uppkommer. 

k. 
Fastighetsinnehavare/verksamhetsutö
vare ansvarar för att kommunens 
entreprenör har tillträde till de 
utrymmen där renhållningsar- bete 
ska utföras. Nycklar, portkoder etc. 
ska vid tecknande av 
renhållningsabonnemang lämnas till 
kommunens entreprenör. Änd- 
ringar ska utan uppmaning meddelas 
kom- munens entreprenör. Nycklar 
och portkoder etc. enligt ovanstående 
ska enbart betjäna
de utrymmen i fastigheten där 
kommunens entreprenör ska utföra 
arbete. 

4 § Avfallslämnares ansvar
a.Hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall ska transporteras 
bort genom kommunens försorg. 
Om inget annat anges i dessa före- 
skrifter är egen hantering av avfallet 
såsom nedgrävning, kompostering, 
förbränning

och bortforsling inte 
tillåten. Avfallsslag som 
anges i bilaga 1 till 
dessa föreskrifter ska 
sor- teras ut samt 
förvaras och 
transporteras skilt från 
annat avfall om inget 
annat anges.
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b. Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov 
till annat avfall än hushållsavfall ska lämna detta 
till den som enligt avfallsförord- ningen (2011:927) 
har tillstånd till trans- portverksamhet, är anmäld 
hos föreskriven myndighet eller har undantagits 
från anmäl- ningsplikt (Naturvårdsverkets 
föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för 
yrkes- mässig transport av avfall NFS 2005:3).

5 § Ägarförhållande
a.Avfallsbehållare i plast på hjul och större 
behållare, containrar (exkl. underjordsbehål- lare 
och andra fasta anordningar) ägs, om inte annat 
överenskommits, av Renhållnings- enheten eller 
kommunens entreprenör och tillhandahålls 
normalt genom kommunens entreprenör.  

Sopsugsanläggningen på Kongahälla ägs av kommunen. 

b. Fasta anordningar såsom underjordsbehål- lare, 
etc. ägs av fastighetsinnehavare/verk- 
samhetsutövare om inget annat överenskom- mits 
med Renhållningsenheten. 

c. Kompostbehållare ägs av fastighetsinneha- vare. 

d. Säckhållare ska vara av den storlek och typ 
som Renhållningsenheten föreskriver. 
Säckhållare och sopsäckar tillhandahålls av
Renhållningsenheten eller kommunens entre- 
prenör om inte annat överenskommits.  
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3. Hushållsavfall
I detta kapitel regleras avfall som är hushållsavfall och därmed jämförligt avfall; 
dvs. avfall som omfattas av kommunens renhållningsansvar (se
definitionen i 1 kap. 4 §). Observera att många verksamheter även har 
avfall som klassas som hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

1 § Avfallsbehållare
a.Hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall som ska forslas bort 
genom kommunens försorg ska 
placeras i avfallsbehållare av typ och 
storlek som tillhandhålls och avgörs 
av Renhållningsenheten. 

För flerbostadshus och verksamheter 
kan fastighetsinnehavare sluta 
särskilt avtal med 
Renhållningsenheten om att annan 
typ av avfallsbehållare får användas.

b. Renhållningsenheten avgör i det 
enskilda fallet utifrån 3 kap. 1 § a 
dessa föreskrifter avfallsbehållarens 
typ, storlek och placering. 

c. Fastighetsinnehavare/verksamhets
utövare ska rengöra avfallsbehållare, 
oavsett ägarför- hållande, i sådan 
omfattning att olägenhet för 
människors hälsa och miljö inte 
uppkommer. 

d. Fastighetsinnehavare/verksamhets
utövare ansvarar för de 
avfallsbehållare som tillhan- dahålls 
av Renhållningsenheten eller kom- 
munens entreprenör och ska hantera 
dessa varsamt och på ett sådant sätt 
att onödigt slitage inte uppkommer.

Vid vårdslös hantering eller vid 
förlust har Renhållningsenheten eller 
kommunens entre- prenör rätt till 
ersättning.

e.Avfallsbehållare får inte fyllas 
mer än att den lätt kan tillslutas 

Skjut- och dragmotståndet vid hantering av kärl får 
maximalt uppgå till 300 N (ca 30 kg) vid igångsättning 
och 200 N (ca 20 kg) vid rullning. Säck får maximalt 
väga 15 kg. 

3
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Överfull, för tung 
och/eller trasig 
avfallsbe- hållare 
hämtas/töms först 
när avfallet pake- 
terats om, vid nästa 
ordinarie 
hämtningstill- fälle 
eller vid beställning 
av extra hämtning i 
enlighet med 
renhållningstaxan. 

Detsamma gäller 
om 
avfallsbehållaren 
innehåller dåligt 
emballerade 
stickande eller 
skärande föremål. 

Vid upprepad 
överfyllnad har 
Renhållnings- 
enheten rätt att 
besluta om 
justering av 
abonnemanget, 
behållarantalet 
eller behål- 
larestorleken. 

f. I avfallsutrymme, 
på förvaringsplats 
eller i 
avfallsbehållare får 
endast läggas 
sådant avfall som 
utrymme, plats och 
behållare är avsedda 
för.

g Avfall som läggs i 
avfallsbehållare 
eller släpps ned till 
avfallsbehållare via 
sopned- kast ska 
vara emballerat i 
påse eller paket av 
lämpligt material 
och lämplig storlek.

Det emballerade avfallet ska vara så 
väl förslutet att avfallet inte kan 
spridas, orsaka skada, 
arbetsmiljörisker och/eller 
olägenhet för människors hälsa och 
miljö.  

Föremål som kan ge upphov till skär- 
och stickskador ska emballeras i styvt 
skyddshölje innan de läggs i påse eller 
paket. 

Kanyler och sprutor får inte läggas i 
avfalls- behållare. 
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3 3. Hushållsavfall

h. Matavfall ska läggas i 
papperspåsar som följer standarden 
SS-EN 13432 och som tillhandhålls av 
Renhållningsenheten om inte något 
annat meddelats. 

i. Matfett från restauranger och 
storkök etc, t.ex. uttjänt frityrolja, 
ska förvaras i lämplig behållare och 
får inte hällas ut i avloppet. 

Hushåll ska hälla fett i separata kärl 
till exem- pel en plastflaska som sedan 
läggs i restavfal- let. Detta för att 
förhindra stopp i avloppet.

j.Avfallsbehållare som är uppställd 
utomhus ska vara placerad på ett 
sådant sätt att risk för brandspridning 
är förebyggd.

2 § Avfallsutrymme och 
förvaringsplats

a. Inom område med gemensam 
förvaltning för ett flertal fastigheter, inom 
bostadsrätts- förening, 
samfällighetsförening eller inom grupp av 
hus/villor där gemensamt avfallsut- rymme 
är anordnat sker hämtning endast vid 
gemensamt avfallsutrymme, om inget 
annat översenskommit med 
Renhållningsenheten. 

b. Avfallsutrymme/förvaringsplats 
ska place- ras så nära de bostäder som det 
ska betjäna som möjligt och i omedelbar 
anslutning till bilväg. 

Avståndet till 
bostadsentré ska inte 
överstiga 25 meter. Om 
inte skäl finns.. 
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c.Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara 
uppställd i omedelbar anslutning till 
hämtningsfordonets uppställningsplats
eller på annan plats som Renhållningsenheten 
anvisat. 

Enligt renhållningstaxa utgår en extra avgift 
(gångavgift) för avfallsbehållare som inte är 
uppställda enligt ovan.

d. Kärl ska ställas upp så att draghandtaget är 
lättillgängligt för renhållningsarbetaren ut mot 
vägen och får t.ex. inte vara vänt mot vägg eller 
buskage.

e.Vid hämtning med båt ska säcken placeras i 
omedelbar anslutning till båtens angörings- plats, 
på plats som Renhållningsenheten godkänt.

f. Hämtningsfordon för tömning av under- 
jordsbehållare samt för byte av filterkassett i 
fosforfälla ska kunna angöra i omedelbar 
anslutning till behållare/fosforfälla. 
Avståndet mellan fordon och centrum på 
underjordsbehållare/fosforfälla får inte över- stiga 
4 meter

Hämtningsfordonet får vid tömning inte 
hindra annan trafik. 

Inga hinder inom kranens rörelseområde får 
finnas.

Lyft får inte ske över staket, buskar, väg/gata, gång- 
och cykelbana, parkeringsplats etc.
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g. I områden där avfallshämtning 
sker med kran, lift, sopsug, och 
dylikt ska fastighetsin- nehavaren 
följa särskilda anvisningar som 
meddelas av Renhållningsenheten. 

Eget avsnitt Avfallsutrumme
h.Avfallsutrymme ska vara väl 
tilltaget och flexibelt. Storleken på 
utrymmet bestäms av storleken på 
det antal kärl som behöver finnas 
där.

Där kärl hanteras ska den fria 
gångytan mel- lan kärlen vara minst 
1,5 meter bred och avståndet mellan 
varje kärl minst 6 cm (se illustration 
i bilaga 2).

Kärl ska placeras med 
draghandtaget ut mot gången.

För detaljer om dimensionering; se 
Avfall Sveriges handbok för 
avfallsutrymmen. Dokumentet finns 
på Avfall Sveriges webbplats, 
www.avfallsverige.se.

i.Avfallsutrymme/förvaringsplats 
bör vara placerat i markplan.

j.Avfallsutrymme bör ha en egen 
entré om inte särskilda skäl finns. 
Avfallsutrymmet får inte placeras så 
att avfall måste transporteras genom 
utrymmen där personer vistas mer 
än tillfälligt eller där livsmedel 
förvaras.

Avfallsutrymmet får heller inte 
placeras så att matavfall måste 
transporteras genom kom- 
munikationsutrymmen i direkt 
anslutning till utrymmen där 
personer vistas mer än tillfäl- ligt 
eller där livsmedel förvaras.

k.Avfallsutrymme/förvaringsplats ska place- ras och 
utformas så att det är tillgängligt för personer med 
nedsatt rörelse- eller orien- teringsförmåga. Dörrar, 
eventuella lock, handtag, inkast etc. ska utformas och 
placeras så att de kan användas och öppnas av perso- 
ner som har nedsatt styrka eller som t.ex.
är rullstolsburna. Om container används ska den ha 
ramp så att alla kan använda den.
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l. Dörröppning som 
används vid 
hämtning av avfall 
ska:
• Om matavfall, 

brännbart 
restavfall och 
återvinningsmate
riel hanteras; ha 
ett karmdagmått 
om minst 1,0 
meter och en fri 
höjd om minst 
2,0 meter.

• Om grovavfall 
hanteras; ha ett 
karmdag- mått 
om minst 1,2 
meter och en fri 
höjd om minst 
2,0 meter.

• Inte ha tröskel, 
trappsteg eller 
nivåskill- nad. I 
undantagsfall kan 
tröskel tillåtas om 
den förses med 
ramp på båda 
sidor.

• Bör ha skyddsplåt 
på dörrkarm som 
skydd mot 
nötning, slag och 
stötar.

m.Dörr som 
används vid 
hämtning av avfall 
ska:
• vara lätt att 

öppna och stänga. 
Tunga dörrar bör 
förses med 
dörröppningsaut
o- matik.

• inte orsaka störande buller.

• ha 

uppställningsanordningar som 
enkelt kan aktiveras. Antalet 
dörrpassager ska så långt som 
möjligt minimeras.

• bör ha släplist som skydd mot skadedjur.

• kunna öppnas inifrån utan nyckel. 
Låsvred ska ha skydd som 
förhindrar att låset skadas av slag 
eller påkörning.

• bör ha skyddsplåt på insidan 
dörrblad som skydd mot 
nötning, slag och stötar.

n. Dörrar till samtliga 
avfallsutrymmen i ett 
bostadsbestånd bör kunna öppnas 
med samma nyckel.

Kodlås får användas.

3



25 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun - KS2022/0331-1 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun : Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar

29

o.Rumshöjd i avfallsutrymme eller 
förva- ringsplats ska vara minst 2,1 
meter.

Installationer får inte begränsa 
den fria höjden.

p.Vägg i avfallsutrymme ska vara 
försedd med avbärarlist som skydd 
mot nötning, slag och stötar.

Avbärarlistan ska åtminstone täcka 
väggens yta mellan 0,95 meter till 1,25 
meter räknat från golvet.

q. Strömbrytare i avfallsutrymme 
ska place- ras på en höjd om ca 1,3 
meter över golv.

Eluttag bör finnas på lämpliga ställen.

r.Avfallsutrymme/förvaringsplats 
ska ut- formas så att det är lätt att 
hålla rent. Kravet omfattar även 
installationer och övrig utrust- ning. 
Golv i avfallsutrymme ska vara 
halkfritt och lätt att rengöra. Kravet 
omfattar även markyta på 
förvaringsplats

s.Belysningen ska vara 
snabbtändande och finnas, både i 
och utanför avfallsutrymmet.

Ljusstyrkan bör vara minst 100 lux, 
gärna hö- gre. Det är lämpligt att 
använda flera armatu- rer för att öka 
ljusspridningen och säkerheten om 
någon lampa går sönder.

Rörelsedetektor bör används och 
vara in- ställd så att lampan/ 
lamporna tänds direkt när dörren 
öppnas och hålls tänd/tända hela 
tiden som någon befinner sig i 
rummet.

t. I avfallsutrymme ska 
god ventilation finnas. 
Frånluftsflödet bör vara 
minst 5 liter per sekund 
och kvadratmeter 
golvyta.

Frånluftsflödet i ett 
grovsoprum, om rum- 
met är avskilt från rum 
för övrigt avfall, bör 
vara minst 0,35 liter per 
sekund och kvadrat- 
meter golvyta.

3
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u.Avfallsutrymme ska utformas så att råttor och 
andra skadedjur hindras att komma in.

Öppningar större än 5,0 mm får inte före- 
komma.

Nät ska finnas för ventilationsöppning. Om 
avfallsutrymmet är råttsäkert behöver kärlen inte ha 
lock.

Lock rekommenderas dock för att minska risken 
för lukt.

v. Avfallsutrymme för matavfall bör vara kylt 
alternativt utrustat med annan utrustning som 
förhindrar uppkomsten av lukt eller att annan 
olägenhet för människor och miljö uppstår.

w. Avfallsutrymme ska vara väl isolerat mot 
bostad eller arbetslokal som ligger vägg i vägg 
med utrymmet.

Avlämning av avfall samt hämtning/tömning får 
inte medföra bullerstörning för de som bor eller 
vistas i närheten av avfallsutrymme eller 
lastningsplats.

x. Om olika slags avfall samlas upp i samma 
avfallsutrymme eller på samma förvarings- plats 
ska avfallsbehållare vara tydligt märkt med 
uppgift om vilken typ av avfall som ska läggas i 
respektive behållare.

Märkning och information om sortering bör även 
finnas på vägg, anslagstavla eller lik- nande.

y. Gemensamt avfallsutrymme/förvarings- plats 
ska vara försett med information om till vem/vilka 
som avfallslämnare ska vända sig vid driftstörning.
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z. Vid ny- och ombyggnad av 
avfallsutrymme eller förvaringsplats 
ska byggherre eller
av denne utsedd arkitekt, projektör 
eller byggarbetsmiljösamordnare för 
projektering (BAS-P) i god tid före 
ansökan om bygglov ta kontakt med 
Renhållningsenheten för avgö- rande 
och godkännande av 
avfallsutrymmets/ förvaringsplatsens, 
bilvägs och dragvägs beskaffenhet 
och utformning etc.

Om planerad åtgärd inte kräver 
bygglov ska Renhållningsenheten i 
god tid innan arbetena påbörjas 
kontaktas för avgörande och god- 
kännande.

Eventuellt besiktningsprotokoll för 
avfallsut- rymme följer fastigheten 
oavsett innehavare.

å. Renhållningsenheten granskar 
utifrån dessa föreskrifter samtliga till 
kommunen inkomna ansökningar om 
bygglov. Uppfylls inte kraven i 
föreskrifterna kan bygglov nekas.

3 § Bilväg 
a. Bilväg ska vara hårdgjord.

b. Sikten längs bilväg ska vara 
sådan att hämtningsfordon kan 
hinna bromsas in till stillastående 
innan en person kommer in i 
fordonets riskområde. 

c. Bilväg ska vara utformad för 
minst be- lastningsklass 2 (BK2) 
och får inte utgöras av gång- 
och/eller cykelbana, innergård i 
bostadsområde, skolgård eller 
liknande.

Bilväg kan heller inte utgöras av 

väg/gata el- ler annan yta där lastbilstrafik inte är 
tillåten.

d.Bilväg ska ha en fri höjd om minst 4,7 meter.

Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria 
höjden, se illustration i bilaga 2
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Vid nyanläggande av bilväg gäller att 
denna ska vara minst 5,5 meter bred 
om körning

i båda riktningarna 
förekommer. Om 
par- kering tillåts 
ska bilvägen vara 
bredare. Om 
bilvägen är mötesfri 
och gällande 
trafikregler inte 
medger parkering av 
fordon får den vara 
smalare. 

Bilvägen ska dock 
vara minst 3,5 
meter bred. I 
kurvor ska 
körbanan vara så 
bred att 
hämtningsfordon 
kan komma fram 
utan
backningsmanöver 
och/eller utan att 
körning sker med 
hjul utanför vägbana.

Träd och annan 
växtlighet får inte 
inkräkta på 
vägbredden.

e.För befintlig bilväg 
gäller att rak sträcka 
på väg, gata eller 
annan yta där 
hämtningsfor- don 
framförs är minst 0,5 
meter bredare än 
fordonet. I kurvor 
ska körbanan vara så 
bred att 
hämtningsfordonet 
kan komma fram 
utan 
backningsmanöver 
och/eller utan att 
körning sker med 
hjulen utanför 
vägbanan.

f. Det fria utrymmet vid sidan om 
hämt- ningsfordon ska vid såväl 
raka sträckor som i kurvor vara 
minst en meter bredare än for-
donet (inkl. backspeglar). Med fritt 
utrymme avses ett område som såväl i 
vertikalt som i horisontellt plan är 
fritt från hinder, samt ett underlag 
som är jämt och som har tillräcklig 
bärighet för en person att gå på. 

g. Backande av hämtningsfordon 
är ingen tillåten arbetsmetod.

Bilväg som är återvändsgata ska 
därför ha vändmöjlighet.Vändplan 
för ett normalstort hämtningsfordon 
ska normalt ha en diameter om 18 
meter med en hindersfri remsa om 
ytterligare 1,5 meter runt om. 

Alternativ till detta är en vändplats 
eller en trevägskorsning som 
möjliggör en så kallad T-vändning, 
se illustration i bilaga 2.

3
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h. Om det på hämtningsdagen 
finns tempo- rära hinder i bilväg ska 
fastighetsinnehavare ombesörja 
egen transport av avfallsbehållare till 
för hämtningsfordonet närmsta 
farbara väg. Avfallsbehållare ska då 
vara tydligt upp- märkt med uppgift 
om fastighetsinnehavare.

i. Bilväg ska vara snöröjd och 
halkbekäm- pad vintertid. 
Snövallar får inte inkräkta på 
vägbredden. Om bilväg är grusväg 
ska den dammbindas sommartid.

j. Om bestämmelserna i 3 kap 3 § a 
- j inte är uppfyllda kan bilvägen 
bedömas som ej farbar för 
hämtningsfordon. Avfallsbehållare 
ska då placeras på av 
fastighetsinnehavaren anordnad 
plats för hämtning vid väg/gata som 
är farbar för hämtningsfordon och 
som godkänts av 
Renhållningsenheten. 

4 § Dragväg (gångväg enligt 
renhållningstaxan

a. Dragväg ska vara så kort som möjligt. För
villor, radhus och fritidshus bör 
dragväg inte förekomma, se 3 kap 2§ 
c. Förekommande dragväg debiteras 
i enlighet med renhållningstaxa.

b.Dragväg ska året om vara jämn, 
hårdgjord, halkfri och utan trånga 
passager eller hinder. Trappsteg, grus 
och kullersten får inte före- komma 
hämt och transportvägar 
c. Dragväg ska vara minst 1,2 meter 
bred. Om dragväg ändrar riktning 
mer än 30° ska bredden i avsnittet 
för riktningsändringen vara minst 
1,35 meter

d. Dragväg ska ha en fri höjd om 
minst 2,1 meter. Träd och annan 
växtlighet får inte inkräkta på den 
fria höjden.

e.Trottoarkant eller 
liknande nivåskillnad i 
dragväg ska vara 
avfasad.

f. Transportband eller 
hiss i dragväg får inte 
förekomma. 

18

3



25 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun - KS2022/0331-1 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun : Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar

Kungälvs kommuns avfallsföreskrifter
g. Dragväg bör inte ha någon lutning. Om lutning 
inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 och 
får inte överstiga 1:12. Lutning på ramp får inte 
överstiga 1:12. Rampens längd innan vilplan om 
minst 1,5 meters längd ska inrättas får inte 
överstiga 10 meter.
h.Dragväg ska vara snöröjd och halkbekäm- pad 
vintertid. Snövallar får inte finnas i drag- vägen 
eller inkräkta på dragvägens bredd. Om så är fallet 
hämtas inte avfallet förrän vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle, om annat inte överenskommits 
med Renhållnings- enheten.

5 § Öar utan fast lands eller bilfärjeför- 
bindelse (område 2)
Hushållsavfallet läggs i förbetald säck (max
15 kg) som lämnas på anvisad plats vid med- delad 
tidpunkt. Schema för hätmningsda- gar finns på 
kommunens webbplats; www. 
kungalv.se.Insamling sker endast från anvi-
sade insamlingsplatser.Vid hämtning med båt ska 
säckar placeras vid eller på för ändamå- let 
tillräckligt dimensionerad brygga med tillräckligt 
vattendjup. Enskild brygga som utnyttjas vid 
hämtning ska vara så dimen- sionerad och hållas i 
sådant skick att den är möjlig att angöra av 
kommunens båt utan risk för skada. Platsen för 
angöring ska hållas fri från förtöjda båtar, tampar, 
och bojar på hämtdagen. 

6 § Matavfall
Matavfall bör sorteras ut och behandlas genom 
kommunens insamlingssystem eller genom 
kompostering på den egna tomten.I kärl för 
insamling av matavfall får inget annat än matavfall 
läggas.Vid upprepad felsortering kan 
Renhållningsenheten avsluta abonnmang- et för 
matavfallsinsamling. Renhållningsenhe- ten eller 
dess entreprenör har rätt att utföra 
stickprovskontroller bland kärlen för att utvärdera 
graden av sortering. Se Bilaga 1 för 
sorteringsanvisningar. 

Matavfallskvarnar kopplade till det kommu- nala 
avloppsnätet är normalt inte tillåtet. Ev. undantag 
handläggs av kommunens
VA-enheten. 
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7 § Kompostering av matavfall 
Kompostering av matavfall på 
fastigheten får endast ske efter 
anmälan till Miljöenheten. 
Komposten ska vara av typen 
varmkompost (isolerad), 
skadedjurssäker och utformas, 
placeras samt sköts på sådant sätt 
att olä- genhet för människors hälsa 
och miljö inte uppkommer.

8 § Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall ska transporteras till 
återvin- ningscentral, om inte egen 
kompostering eller abonnemang för 
trädgårdsavfall före- kommer. 
Avfallet ska hållas skilt från annat 
avfall, hanteras enligt bilaga 1 och 
enligt de instruktioner som ges vid 
återvinningscen- tral. Abonnemang 
för hämtning av träd- gårdsavfall kan 
även tecknas i enlighet med 
renhållningstaxa.

9 § Kompostering av 
trädgårdsavfall Trädgårdsavfall 
som lämpar sig för kompos- tering 
får utan medgivande komposteras 
och nyttjas inom fastigheten om det 
kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö.

10 § Eldning av trädgårdsavfall
a. Inom tätort, tätbebyggt område 
och om- råde med detaljplan är 
eldning av löv, kvistar och annat 
trädgårdsavfall förbjudet under 
perioden 1 april - 30 september. Övrig 
tid av året får eldning av torrt 
trädgårdsavfall ske under 
förutsättning att eldning inte skapar 
olägenhet för människors hälsa och 
miljö och/eller att fara för 
brandspridning upp- kommer.

b.Inom övriga delar av kommunen 
än de som omfattas av 3 kap. 9 § a 
får eldning av löv, kvistar och annat 

trädgårdsavfall ske under årets alla månader under 
förutsättning att eldningen inte skapar olägenhet för 
män- niskors hälsa och miljö och/eller att fara för 
brandspridning uppstår. 

c. För påskeld, valborgsmässoeld och liknan- de krävs 
tillstånd av Miljöenheten. Ansökan om tillstånd ska 
vara skriftlig. Blankett finns på kommunens 
webbplats, www.kungalv.se.
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Utöver 
ovanstående ska 
Räddningstjänsten 
underrättas. 
Uppgift om 
eldningsförbud etc. 
finns på 
kommunens 
webbplats; 
www.kungalv.se. 

11 § Grovavfall 
Grovavfall från 
hushåll ska i första 
hand trans- porteras 
till 
återvinningscentraler
na. Avfallet ska hållas 
skilt från annat 
avfall, hanteras en- 
ligt bilaga 1 och 
enligt de 
instruktioner som 
ges vid 
återvinningscentraler
na.
Utöver ovanstående 
kan grovavfall och 
smått elavfall även 
hämtas genom 
budning i enlighet 
med 
renhållningstaxan. 
Hämtning beställs 
genom kommunens 
kundcenter tele- fon 
0303-23 80 00.

12 § Elavfall 
Elavfall ska sorteras 
ut och hållas skilt 
från annat avfall och 
hanteras enligt 
bilaga 1. För elavfall 
är det 
producentansvar. 
Elavfall är oftast 
farligt avfall. 
Privatpersoner ska 
genom  egen försorg 
forsla bort elavfall 
till 
återvinningscentrale

rna. Utöver ovanstående kan smått 
elavfall även hämtas genom budning 
i enlighet med renhållningstaxan. 
Hämtning beställs genom 
kommunens kundcenter tele- fon 
0303-23 80 00.

13 § Farligt avfall 

Farligt avfall ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat avfall och 
hanteras enligt bilaga 1. Behållaren 
med farligt avfall ska vara tydligt 
uppmärkt med dess innehåll, väl 
förpackat och får inte blandas. 
Privatpersoner ska ge- nom egen 
försorg forsla bort farligt avfall till 
återvinningscentralerna eller till 
skärskilda behållare så kallade 
Samlaren som finns i butiker. I 
Samlaren kan batterier, glödlampor, 
lågenergilampor och småelektronik 
lämnas.

För aktuella placeringar se 
kommunens webbplats; 
www.kungalv.se. 
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14 § Batterier 
Batterier ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall och hanteras 
enligt bilaga 1. För batterier gäller 
producentansvar. Privatper- soner 
ska genom egen försorg forsla bort 
batterier till återvinningscentralerna 
eller till den skärskilda behållare 
Samlaren som finns i butiker, se 3 kap 
13 §.

15 § Riskavfall 
Riskavfall bestående av 
stickande/skärande/ smittförande 
avfall ska sorteras ut och hål- las 
skilt från annat avfall och hanteras 
enligt bilaga 1. Riskavfallet ska 
förvaras i speciella behållare som 
privatpersoner hämtar på apo- teken. 
Apoteken tar sedan emot riskavfallet 
under förutsättning att det är 
paketerat i rätt emballage.

16 § Läkemedelsavfall 
Läkemedelsavfall ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat avfall och 
hanteras enligt bi- laga 1. För 
läkemedelsavfall gäller producent- 
ansvar och avfallet ska lämnas på 
apoteken.

17 § Toalettbodar 
Toalettbodar (Baja-Maja och 
liknande) får endast tömmas av 
kommunen eller kommu- nens 
entreprenör.

18 § Avloppsanläggning, 
fettavskiljare och fosforfälla

a. Vid anläggande av 
avloppsanläggning,

fettavskiljare och fosforfälla bör 
Renhåll- ningsenheten, innan 
ansökan till Miljöen- heten sker, 
kontaktas för information och 
rådgivning om krav på bilväg, 
sughöjd, anslutningsrör och 
anslutning till sugslang.

b.Avloppsanläggning, 
fettavskiljare och 
fosforfälla ska vara lätt 
tillgänglig för töm- 
ning. Dragväg får bestå 
av annat material än 
hårdgjord yta under 
förutsättning att risk 
för att 
renhållningsarbetarna 
kan komma att
slinta, snubbla etc. är 
förebyggd. Dragväg och 
utrymme runt 
avloppsanläggning, 
fettavskil- jare och 
fosforfälla ska i övrigt 
vara fri från hinder. Till 
hinder räknas bl.a. 
staket, murar, stubbar, 
planteringar, annan 
växtlighet etc.åtgärder 
inför hämtning 

3
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hämtningsfordon och avloppsanläggning, fet 
tavskiljare bör inte överstiga 10 meter. Om 
avståndet överstiger ovanstående sträcka kan 
fastighetsinnehavare anordna teknisk lösning, t.ex. 
nedgrävning av permanent slang/rör med 
anslutningar i dager.§30 Sughöjden får inte 
överstiga sex meter eller den höjd som anges av 
kommunens entreprenör. Förekommande 
slanglängder överstigande 10 meter eller 
sughöjder överstigande sex meter debiteras i 
enlighet med renhållningstaxa. 

För fosforfälla med säck/kassett, som ska tömmas 
med kranbil, får avståndet till hämtningsfordon 
vara maximalt 4 meter om säcken/kassetten väger 
mer än 500 kg, om inte Renhållningsenheten 
meddelat något an- nat. Den fria höjden ska vara 
minst 7 meter. 

d. Lock/manlucka till avloppsanläggning, 
fettavskiljare och fosforfälla ska kunna öppnas av 
en person. Lock/manlucka ska vara för- sedd med 
handtag och bör inte väga mer än 15 kg. Om locket 
kan skjutas åt sidan utan att i något avseende 
behöva lyftas kan en vikt om ca 40 kg accepteras. 
Lock/manlucka ska vara barnsäkrad och får vid 
tömningstillfället inte vara 
övertäckt.Förekommande lock över 25 kg debiteras 
i enlighet med renhållningstaxa. § åtgärder inför 
hämtning 

e.Anslutningar för sugslang till avloppsan- 
läggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara av 
den typ som Renhållningsenheten anvisat.

f. Avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla 
ska vara märkt på sådant sätt att förväxling med 
annan fastighetsinnehavare eller annan typ av 
anläggning är förebyggd. Nödvändiga 
instruktioner för tömning ska finnas tillgängliga. 
Kommunens entreprenör kommer att förse 
avloppsanläggningar med särskild märkning, 
vilken inte får tas bort el- ler göras oläslig om inte 
Renhållningsenheten meddelar något annat. 
Märkningen syftar till att förrebygga förväxling 
med annan fastig- hetsinnehavare eller annan typ 
av anläggning. 
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g.Vid anslutning till kommunalt 
avloppsnät ska befintlig 
avloppsanläggning sluttömmas. 
Sluttömning ska anmälas till 
miljöenheten. Efter tömningen får 
avloppsanläggningen inte brukas. 

19 § Latrin 
Budad hämtning av latrin i 
engångsbehållare som tillhandahålls 
av kommunens entrepre- nör kan 
ske i enlighet med renhållningstaxan 
inom område 1.

Endast latrinbehållare av engångstyp 
får an- vändas. Latrinbehållare ska 
förslutas väl och får inte fyllas till mer 
än 4/5 av sin volym. Maximalt får 
latrinbehållaren väga 15 kg.
Latrinbehållare ska förvaras torrt i 
avvaktan på hämtning och ska 
märkas med namn och adress av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjan- 
derättshavaren på ett tydligt och 
väderbe- ständigt vis. På 
hämtningsdagen ska latrinbe- hållare 
placeras på den plats som anvisats av 
Renhållningsenheten.Vid hämtning 
ska kärra kunna användas. Överfyllda 
och/eller trasiga behållare hämtas 
inte. Beställaren av tjänsten ska i 
sådana fall omfördela latrinet till en
hel behållare, samt vid överfyllnad 
fördela latrinet i två eller flera 
latrinbehållare så att hämtning kan 
ske vid senare tillfälle.

Latrin får inte inneslutas i annat 
emballage än latrinbehållare och får 
inte tillföras ämne eller produkt som 
försvårar den fortsatta hanteringen, 
t.ex. produkter innehållande 
formalin, fenol etc. såsom 
desinfektionsme- del 
(saneringsvätska eller karbolkalk).

Fastighetsinnehavare kan efter 
ansökan till Miljöenheten medges 
tillstånd att kompos- tera latrinet. 

20§ Lättantändligt avfall, aska, grillkol etc.
a.Lättantändligt avfall, varm aska eller
grillkol får inte läggas i avfallsbehållare. Inte heller 
frätande ämnen eller ämnen som kan orsaka 
självantändning. Lättantändligt avfall, varm aska eller 
grillkol ska tills dess brand- risk inte längre råder 
förvaras i lämpligt kärl av metall eller annat material 
som inte är brännbart.
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från kol- och 
vedeldning ska 
sorteras som 
restavfall och 
hanteras samt 
förpackas på ett 
sådant sätt att det 
inte kan förorsaka 
brand i 
avfallsbehållare eller 
med- föra störning 
genom damning vid 
hämtning. 

21 § Döda sällskapsdjur 
Döda sällskapsdjur 
kan lämnas på 
veteri- närkliniker 
och 
djurbegravningsplat
ser eller till Renovas 
specialugn i 
Sävenäs, Göteborg. 
Avlämning på 
Renovas anläggning 
sker enligt 
anläggningens 
anvisningar. Avgift 
betalas direkt till 
behandlingsanläggni
ngen.

Döda sällskapsdjur, 
förutom hästdjur, 
får också grävas ner 
enligt 
Jordbruksverkets 
föreskrifter 
(2010:59). 
Nedgrävning får 
emellertid enbart 
ske på egen mark 
och om det kan ske 
utan olägenhet och 
utan att risk för 
smittspridning 
och/eller förorening 
upp- står. Innan 
nedgrävning bör 
samråd ske med 
Miljöenheten. 

För nedgrävning av häst ska 
Miljöenheten anvisningar följas.

22 § Hämtningsintervall 
a. Område 1 
Kommunen utgör två 
hämtningsområde. Tätare och 
längre hämtningsintervall kan ske i 
enlighet med renhållningstaxan. 
Inom område 1 gäller normalt dessa 
intervall:
Villor och radhus:
-Matavfall: Hämtas minst var 14: e 
dag, sommartid varje vecka enligt 
renhållnings- taxan.
-Restavfall: de intervall 
renhållningstaxan anger. Hämtning 
varje vecka året runt tillåts endast i 
kommunens tätorter.
-Osorterat avfall: de intervall 
renhållnings- taxan anger. 
Hämtning varje vecka året runt 
tillåts endast i kommunens tätorter.

Flerfamiljshus och 
verksamheter med 
hushållsavfall:
-Matavfall: Hämtas minst var 14: e 
dag eller de intervall 
renhållningstaxan anger.
-Brännbart avfall: de intervall 
renhållnings- taxan anger.
-Osorterat avfall: de intervall renhållnings- 21
taxan anger.

3
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Sommarhämtning (v. 20 - v.37) vid 
fritidshus, flerbostadshus och 
verksamheter:
-Matavfall: Hämtas minst var 14: e 
dag, under perioden v.20 maj-v.37 
september eller de intervall 
renhållningstaxan anger.
-Brännbart avfall: de intervall 
renhållnings- taxan anger under 
perioden v.20 (maj)-v.37 
(september). Hämtning varje vecka 
tillåts endast i kommunens tätorter.
-Osorterat avfall: de intervall 
renhållnings- taxan anger under 
perioden v.20 (maj)-v.37 
(september). Hämtning varje vecka 
tillåts endast i kommunens tätorter.

För verksamheter på Marstrand 
finns möjlighet till hämtning 
varje dag under, 
sommarhämtning (v. 20 - v.37)
-Matavfall: varje dag, under 
perioden v.20 (maj)-v.37 
(september).
-Brännbart avfall: varje dag, under 
perioden
v.20 (maj)-v.37 (september).
-Osorterat avfall:Varje dag, under 
perioden
v.20 (maj)-v.37 (september).

Efter beställning kan 
extrahämtning ske i enighet med 
renhållningstaxan.

Vid tillfälliga arrangemang, sker 
hämtning efter överenskommelse 
med Renhållningsen- heten i enighet 
med renhållningstaxan.

Trädgårdsavfall
Hämtas efter abonnemang och 
hämtnings- schema i den ordning 
Renhållningsenheten bestämmer. 
Från april till oktober en gång i 
månad. 

Grovavfall och 
smått elavfall 
Hämtas genom 
budning, i den 
ordning och 
omfattning 
Renhållningsenhete
n bestämmer. 

Latrin
Hämtas genom 
budning, i den 
ordning och 
omfattning 
Renhållningsenhete
n bestämmer. 

3



25 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun - KS2022/0331-1 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun : Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar

Kungälvs kommuns avfallsföreskrifter

23

Övriga avfallsslag hämtas efter behov i den 
ordning och omfattning Renhållningsenheten 
bestämmer.

b. Område 2
Inom område 2 sker ingen separat hämtning av 
matavfall. Om inte hemkompostering sker ska 
matavfall lämnas tillsammans med bränn- bart 
restavfall i betalsäck (se 3 kap. 5§).

Hämtning sker enligt särskilt hämtningssche- ma. 
Uppgifter om hämtning finns på kom- munens 
webbplats, www.kungalv.se

23 § Tömningsintervall för avloppsan- 
läggning, fettavskiljare och fosforfälla 
a.Tömning av slam från avloppsanläggning
ska ske så ofta som behövs för att en fullgod 
funktion ska uppnås, dock minst en gång per år.

b.Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska 
ske vid behov, dock minst en gång vartan- nat år.

c. Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta som 
behövs för att en fullgod funktion ska uppnås 
och så att det inte medför tekniska problem i 
ledningsnätet, dock minst två gånger per år. 
Gäller område 1.

d.Tömning av fosforfälla ska ske så ofta som 
behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock 
minst en gång vartannat år. Gäller område 1. Efter 
hämtning av uttjänt filterma- terial ska nytt 
filtermaterial tillföras avlopps- anläggningen enligt 
leverantörens anvisningar genom fastighetsägarens 
försorg. Om fastighetsägaren vill kan påfyllning av 
filter- material till fosforfällor bland annat 
beställas genom kommunens 
slamtömningsentrepre- nör Ragn-Sells AB, på 
telefon:
0771-88 88 88.
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24 § Återvinningscentral, ÅVC, 
a. Vid kommunens fem 
återvinningscentraler, (ÅVC), får 
hushåll i Kungälvs kommun, mot 
uppvisande av ÅVC-kortet eller 
motsvarande kort som 
Renhållningsenheten meddelat, 
lämna sorterat grovavfall, farligt 
avfall och elavfall som uppkommit i 
det egna hushållet. Den fasta avgiften 
i taxan finansierar kost- nader för 
kommunens fem återvinningscen- 
traler. ÅVC-kortet tillhör varje 
fastighet,vid byte av ägare/hyresgäst 
ska kortet överläm- nas till ny 
ägare/hyresgäst. Skulle kortet gå 
förlorat kan ett nytt, mot en 
administrativ kostnad, erhållas via 
kommunens kundcenter, Stadshuset, 
Kungälv. Om Renhållningsenhe- ten 
inte meddelat något annat gäller 
följande per dygn och hushåll som får 
lämnas: maxi- malt 2 kbm sorterat 
grovavfall, 25 l spillolja, 2 st 
kylmöbler, 8 st personbilsdäck, 5 st 
slipers, 10 kg farligt avfall, 2 st 
brandsläckare och 5 enheter el- och 
elektronikskrot.

b.Småföretag kan lämna sitt avfall 
mot en kostnad via klippkort eller 
motsvarande kort som 
Renhållningsenheten meddelat: 
Klipp- kort kan köpas via 
kommunens kundcenter, Stadshuset, 
Kungälv. Alla de småföretag som har 
klippkortet ”ÅVC-kort småföretag” i 
Kungälvs kommun eller 
motsvarande kort som 
Renhållningsenheten meddelat, kan 
lämna grovavfall på alla kommunens 
återvin- ningscentraler (ÅVC). Gäller 
dock endast med fordon ≤3,5 ton.

Allt avfall som lämnas på ÅVC ska 
vara sorterat. 

§ Tillfälliga behållare vid evenemang m.m
Inom område 1 kan arrangör eller 
fastighets- ägare beställa tillfälliga 
behållare/containrar för 
evenemang/festivaler för brännbart 
rest- savfall och matavfall, enlighet 
med renhåll- ningstaxan. Beställning 
sker via kommunens kundcenter 
telefon 0303-23 80 00, senast 14 
dagar innan önskad utkörning av 
behål- lare. I avgiften ingår 
utkörning, återtagning och 
rengöring, extra tömning kan vid 
behov beställas.

3
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4. Annat avfall är hushållsavfall
I detta kapitel regleras avfall som inte är hushållsavfall. Kommunens 
ansvar för annat avfall än hushållsavfall är mycket begränsat. Exempel på 
avfall som dock omfattas av kommunalt ansvar är avfall från storkök och
personalutrymmen, slam från avloppsanordning (om denna är belägen vid 
verksamheten) samt fett från fettavskiljare.
1 § Uppgiftsskyldighet
Den som yrkesmässigt bedriver 
verksamhet där det uppstår annat 
avfall än hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall ska på begäran av 
Renhållningsenheten lämna de 
uppgifter om avfallets art, 
sammansättning, mängd och 
hantering som behövs för 
kommunens renhållningsordning. 
§70

2 § Återanvändbart och 
återvinnings- bart material
Återanvändbart och återvinningsbart 
mate-
rial ska sorteras ut vid källan och 
hållas skilt från annat avfall så att 
olika material kan tas om hand på 
sådant sätt att återanvändning eller 
återvinning främjas. Osorterat avfall 
får inte komprimeras före sortering.

3 § Bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall samt avfall 
från an- läggningsverksamhet ingår 
inte i kommunens renhållningsansvar. 
Rivningsavfall ska sorteras på sådant 
sätt att olika material kan tas om 
hand för återanvändning eller 
återvinning.
För utsortering och 
omhändertagande av farligt avfall 
finns särskilda bestämmelser. 
Byggherren ansvarar för att detta i 
enlighet med gällande 
lagstiftning.Vid rivning ska det 
finnas rivningslov och i vissa fall 
även en rivningsplan.

4 § Farligt avfall och 
batterier 

5  Farligt avfall och 
batterier ska sorteras 
ut och hållas skilt 
från annat avfall. 
Den som
bedriver verksamhet där 
farligt avfall upp- 
kommer får efter 
anmälan till 
länsstyrelsen själv 
transportera de 
avfallsslag och mängder 
som anges i 
avfallsförordningen 
(2011:927). Farligt avfall 
får i övrigt endast 
transporteras 
yrkesmässigt av den 
som har särskilt 
tillstånd.

4
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6 § Avfall med producentansvar 
För avfall som omfattas av förordningarna om 
producentansvar, t.ex. returpapper, däck, 
förpackningar, elektroniska och elektriska 
produkter (inkl. vitvaror) ska den som yrkes- 
mässigt bedriver verksamhet där sådant avfall 
uppstår själv träffa överenskommelse med 
respektive materialbolag.

 Djurkadaver och annat animaliskt avfall 
1

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS
2010:59) och i Rådets förordning (EU) nr 1069/2009 finns 
regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att 
förhindra spridning av smittämnen. Djurkadaver och annat 
animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter.

7 § Hantering av gödsel från 
djurhåll- ning, se 

2
Gödsel från hållande av husdjur (häst, svin,
får, ko, get etc.) ska samlas upp och förvaras på sådant sätt att 
risk för olägenhet för människor och miljön samt 
näringsläckage inte uppkommer. Fastighetsinnehavare och 
djurhållare ansvarar för att gödsel bortskaffas och i möjligaste 
mån återanvänds, t.ex. som jordförbättringsmedel.
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4. Annat avfall är hushållsavfall 4
3 § Specialavfall inom 

veterinärverk- samhet och 
djurhållning 

Skärande/stickande avfall från 
veterinär- verksamhet och från 

djurhållande gårdar där 
djurhälsovård utförs ska förvaras i 

special- behållare (kanylburk). 
Avfallet får endast transporteras 

yrkesmässigt av den som har särskilt 
tillstånd enligt avfallsförordningen 

(2011:927).

4 § Specialavfall inom 
akupunktur, tatuering och 

dylikt Stickande/skärande avfall 
från akupunktur, tatuering och 
dylikt ska förvaras i specialbe-

hållare (kanylburk). Avfallet får 
endast trans- porteras yrkesmässigt 
av den som har särskilt tillstånd 
(avfallsförordningen 2011:927).

5 § Riskavfall inom sjukvården 
etc. Riskavfall bestående av 

stickande/skärande och/eller 
smittförande avfall från hemsjuk- 
vården och liknande institutioner 

ska han- teras enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om 

hantering av smittförande avfall från 
hälso- och sjukvården (SOSFS 

2005:26). Avfallet får endast 
transporteras yrkesmässigt av den 

som har särskilt tillstånd enligt 
avfallsförordningen (2011:927). Risk- 
avfall ska hämtas minst en gång per 

år.

6 § Anläggningar för 
avskiljning av produkter

a.Utöver ABVA gäller att uppsamlingsanord-
ningar för färgslam, ridåvatten eller 
liknande ska tömmas vid behov, 
dock minst en gång per år eller 
enligt det tömningsintervall som 
miljöenheten i det enskilda fallet 
medger.

b.Tömning och besiktning 
bekostas av anläggningens ägare 
enligt anvisningar från kommun (se 
bestämmelserna i ABVA).

c.Tömning och besiktning 
bekostas av anläggningens ägare 
enligt anvisningar från kommunen 
(se bestämmelserna i ABVA).

d.Amalgamavskiljare ska tömmas 
minst en gång per år.
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5. Undantag
I detta kapitel regleras vilka undantag från avfallsföreskrifterna som kan 
medges och vem som beslutar om undantagen.

1 § Prövning av undantag
a.Ansökan om undantag från dessa 
föreskrif- ter prövas av Miljöenheten 
om inget annat anges. Ansökan ska, 
oberoende av vem som prövar den, 
vara skriftlig och alltid innehålla 
uppgifter om vilka avfallsslag som 
avses samt en redogörelse för på 
vilket sätt avfallet avses omhändertas. 
Blanketter för ansökan om undantag 
finns på kommunens webbplats, 
www.kungalv.se.

b.Undantag från bestämmelserna i 
dessa föreskrifter kan inte ges 
retroaktivt. Undan- tag gäller från 
och med det datum beslut om 
undantag medgivits och till det 
datum som anges i beslutet. Om 
inget slutdatum anges
i beslutet gäller detta tills dess att 
förhållan- dena ändras.

c. Medgivna undantag är personliga 
och upphör i samband med byte av 
fastighetsinne- havare.

d.Medgivna undantag kan 
upphävas med omedelbar verkan 
om:
• Förhållandena ändras; dvs. om 

de förut- sättningar som fanns 
när undantaget medgavs inte 
längre gäller.

• Fastighetsinnehavare lämnat 
felaktiga uppgifter som legat till 
grund för med- givandet.

• Hanteringen inte 
sker efter angivna 
vill- kor.

• Hanteringen visar sig 
orsaka olägenhet för 
människors hälsa och 
miljö.

5
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e. Fastighetsinnehavare ska utan dröjsmål 
meddela tillståndsgivaren (Miljöenheten eller 
Renhållningsenheten) om förändrade förhål- 
landen som påverkar medgivna undantag.

2 § Gemensam avfallslösning
En eller flera avfallsbehållare, underjordsbe- hållare 
eller container får betjäna flera fastig- 
hetsinnehavare. Detta under förutsättning att 
Renhållningsenheten givit sitt medgivande. Varje 
ingående fastighet (boenhet) ska betala de avgifter 
som framgår av renhållningstaxan. Delning av 
kostnad avser enbart de avgifter som framgår av 
renhållningstaxan.

3 § Gemensam kompost 
Två till varandra gränsande fastighetsin- nehavare 
av villa, radhus och fritidshus kan under 
förutsättning att olägenhet för männis- kors hälsa 
och miljö inte uppstår, samt efter ansökan till 
Miljöenheten, medges tillstånd att använda 
gemensam kompost om följande villkor är 
uppfyllda:

• Avståndet mellan de fastigheter som avses i 
ansökan är högst 100 m.

• Antalet personer som varmkomposten ska 
betjäna inte överstiger fem.

• Berörda fastighetsinnehavare gör en 
gemensam ansökan.
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5. Undantag

4 § Uppehåll i hämtning av 
hushålls- avfall 91§
a. Permanentbostad kan efter 

ansökan till
Renhållningsenheten medges 
uppehåll i hämtning av matavfall och 
brännbart rest- avfall under 
förutsättning att fastigheten är 
outnyttjad under en 
sammanhängande tid om minst fyra 
(4) månader. Med outnyttjad 
fastighet avses fastighet som endast 
besöks för tillsyn och där ingen 
vistelse som påkallar hämtning sker. 
Uppehåll medges som längst för ett 
(1) år i taget. Komplett ansökan om 
uppehåll ska lämnas senast en (1) 
månad innan önskad 
uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta 
delen av taxan kvarstår. Om 
sökanden återkommer till 
fastigheten utan att meddela detta 
utgår full hämtningsavgift för hela 
den period som ansökan om 
uppehåll omfattar.

b.Verksamheter eller flerfamiljshus 
kan efter ansökan till 
Renhållningsenheten medges up- 
pehåll i hämtning av matavfall och 
brännbart restavfall under 
förutsättning att fastigheten är 
outnyttjad under en 
sammanhängande tid om minst fyra 
(4) månader. Med outnyttjad 
fastighet avses fastighet som endast 
besöks för tillsyn och där ingen 

vistelse som påkal- lar hämtning sker. Uppehåll 
medges som längst för ett (1) år i taget. Komplett 
ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad 
innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan 
kvarstår. Om sökanden återkommer till fastigheten 
utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för 
hela den period som ansökan om uppehåll omfattar.
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5
c. Fritidsboende kan 
efter ansökan till 
Ren- 
hållningsenheten 
medges uppehåll i 
hämtning av 
matavfall och 
brännbart restavfall 
under förutsättning 
att fastigheten är 
outnyttjad un- der 
hela perioden v.20 
(maj) - v.37 (septem- 
ber). Med outnyttjad 
fastighet avses 
fastighet som endast 
besöks för tillsyn 
och där ingen 
vistelse som påkallar 
hämtning sker. 
Uppe- håll medges 
som längst för ett (1) 
år i taget. Komplett 
ansökan om 
uppehåll ska lämnas 
senast en (1) månad 
innan önskad 
uppehålls- period.

Betalningsskyldighe
ten för den fasta 
delen av taxan 
kvarstår. Om 
sökanden 
återkommer till 
fastigheten utan att 
meddela detta utgår 
full hämtningsavgift 
för hela den period 
som ansökan om 
uppehåll omfattar.

d.Fastighetsinnehav
are till fastighet som 

är i sådant skick att den inte är 
beboelig kan efter ansökan till 
Renhållningsenheten medges 
uppehåll. Komplett ansökan om 
uppehåll
ska lämnas senast en (1) månad 
innan öns- kad uppehållsperiod. Ett 
skriftligt intyg från 
fastighetsinnehavaren om att 
fastigheten är obeboelig ska bifogas 
ansökan om uppehåll.

Uppehåll medges endast för den 
period som fastigheten beräknas vara 
obeboelig. För obe- boelig fastighet 
utgår ingen avgift enligt taxan om 
ansökan beviljas.
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5 5. Undantag

e. Fastighetsinnehavare till dödsbon 
kan efter ansökan till 
Renhållningsenheten medges up- 
pehåll i hämtningen av matavfall och 
bränn- bart restavfall. Skäl för 
uppehållet ska vara att fastigheten 
står tom och endast besöks
för tillsyn och där ingen vistelse som 
påkallar hämtning förekommer. För 
fastigheter som är dödsbon och inte 
nyttjas utgår ingen avgift enligt taxan.

5 § Uppehåll i hämtning slam 
Uppehåll i tömning av slam från 
avloppsan- läggning kan efter 
ansökan till Renhållnings- enheten 
medges, om fastigheten inte kom- 
mer att nyttjas under en 
sammanhängande tid om minst 12 
månader. Innan uppehåll medges 
ska avloppsanläggning vara tömd.
Efter tömningen får anläggningen 
inte brukas under uppehållsperioden. 
Uppehåll medges som längst för två 
(2) år i taget. Komplett ansökan om 
uppehåll ska lämnas senast en (1) 
månad innan önskad 
uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta 
delen av taxan kvarstår. Om 
sökanden återkommer till 
fastigheten utan att meddela detta 
utgår ordinare slamtömningsavgift 
för den period som ansökan om 
uppehåll omfattar.

6 § Förkortat hämtningsintervall 
Förkortat hämtningsintervall för 
matavfall och brännbart restavfall 

kan inom område 1 i 
enighet med 
renhållningstaxan, efter 
anmä- lan till 
Renhållningsenheten, 
medges om det finns 
särskilda skäl.
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7 § Förlängt hämtningsintervall 
Inom område 1 kan fastighetsinnehavare med 
godkänd komposteringsanläggning efter anmälan 
till Miljöenheten medges hämtning av brännbart 
restavfall var fjärde eller sjätte vecka.Villkoren för 
förlängt hämtningsinter- vall är att:
• Allt organiskt nedbrytbart köksavfall 

komposteras i godkänd kompostbehållare.
• Kompostering kan ske utan olägenhet för 

människors hälsa eller miljön.
• Miljöenhetens anvisningar följs.
• Dessa föreskrifters övriga bestämmel- ser 

följs.
8 § Eget omhändertagande av matav- fall och 
brännbart restavfall  Fastighetsinnehavare som 
själv kan ta hand om matavfall och brännbart 
restavfall från den egna fastigheten på ett sådant 
sätt att fara eller olägenhet för människors hälsa 
och miljö inte uppkommer kan efter ansökan till 
Miljöenheten i undantagsfall medges befri- else 
från skyldigheten att lämna sitt avfall till 
kommunen.

I samband med ansökan ska skälen till un- 
dantaget noggrant beskrivas samt hur olika typer 
av avfallsslag kommer att omhändertas. 
Undantaget omfattar endast ett år i taget.
Ansökan om förnyat undantag ska lämnas till 
Miljöenheten senast en månad innan undan- 
tagsperioden tagit slut.

Även om fastighetsinnehavare medgivits 
undantag för eget omhändertagande kvarstår 
betalningsskyldigheten för den fasta delen
av taxan. Uppgifter om uppkomna avfalls- 
volymer ska lämnas till Renhållningsenheten 
senast under mars månad varje år för den volym 
som uppkom året innan.
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5. Undantag 5
9 § Eget omhändertagande av slam 
a.Ägare eller arrendator av 
jordbruksfastig- het med godkänd 
uppfordringsanordning kan efter 
ansökan till Miljöenheten medges 
eget omhändertagande av slam från 
egen avlopps- anläggning för 
spridning på åkermark. Även 
intilliggande fastigheter till 
jordbruksfastighet kan få medgivande 
för slamtömning genom 
jordbruksfastighetens försorg.

För att få omhänderta och nyttja 
slammet krävs att avfallet 
hygieniserats i enlighet med 
Naturvårdsverkets bestämmelser. 
Hygie- nisering kan ske genom 
rötning, värmebe- handling, 
långtidslagring i t.ex. vassbäddar, 
kalkbehandling etc. Innan spridning 
sker ska den som avser att sprida 
slammet på åker- 
mark/jordbruksmark kunna visa att 
slammet uppfyller kraven på 
hygienisering samt att spridning kan 
ske utan att Naturvårdsverkets krav 
på metallhalter etc. i åkermark över- 
skrids.

b.Anmälan om spridning av slam 
från av- loppsanläggning ska göras 
till Miljöenheten senast sex veckor 
innan spridning och får inte strida 
mot vad som anges i 5 kap. 8 §, 
stadgas i annan lagstiftning eller 
föreskrifter, t.ex. lokal 
ordningsstadga.
10 § Eget omhändertagande av 

latrin 96§ Fastighetsinnehavare kan efter ansökan 
till Miljöenheten medges tillstånd att komposte- ra 
latrin och avfall från mulltoa eller liknan- de. 
Komposteringen ska ske i enlighet med de villkor 
som anges av Miljöenheten och på ett sådant sätt att 
olägenhet för människors hälsa och miljö inte 
uppstår.
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§ Längre tömningsintervall för 
avloppsanläggning 
Längre tömningsintervall för avloppsanlägg-
ning än ett år kan efter ansökan till Miljöen- 
heten medges. Detta under förutsättning att:
Avloppsanläggningen är dimensionerad för fler 
hushåll än för vad den för tillfället betjänar.
Avloppsvattnet genomgår längre gående 
rening än slamavskiljning.
Reningsanläggningen har tillstånd från 
Miljöenheten. 

§ Längre tömningsintervall för fosforfälla 
Längre tömningsintervall för fosforfälla än
vartannat år kan efter ansökan till Miljöen- 
heten medges. Detta under förutsättning att 
fastighetsinnehavare genom dokumenterad 
regelbunden egenkontroll och mätning kan 
påvisa att fosforfällans funktion efter 23 
månader efter senaste tömning fortfarande är 
fullgod.

§ Längre tömningsintgrovervall för 
fettavskiljare 
Undantag från kravet på tömning av fettav-
skiljare minst två gång år kan beviljas efter 
ansökan till kommunens VA-enheten.

§ Avstånd mellan behållares och 
hämtningsfordons uppställningsplats För 
befintliga fastigheter, med särskilda skäl, kan 
undantag från kraven i kap 3. § 2 c medges av 
Renhållningsenheten.Vid om- och 
nybyggnation ska kraven i ovanstående 
bestämmelse fullt ut beaktas.
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5 5. Undantag

15 § Avfallsutrymmes utformning 
Undantag angående avfallsutrymmes 
utform- ning får medges av 
Renhållningsenheten under 
förutsättning att reglerna i Boverkets 
byggregler samt i arbetsmiljölagen och 
miljö- balken inte åsidosätts.

16 § Bilväg
Undantag om kraven på bilvägs 
bredd och vändmöjlighet m.m enligt 
dessa föreskrifter får medges av 
Renhållningsenheten. En för- 
utsättning för medgivande är att 
kommunens entreprenörs 
riskbedömning av arbetsmil- jön 
påvisar att riskerna är acceptabla 
under sådana omständigheter.

17 § Insamling av matavfall och 
bränn- bart restavfall via säck. 
Undantag från kraven om 
uppsamling av
matavfall och brännbart restavfall i 
kärl får av Renhållningsenheten 
medges fastighets- innehavare som 
har synnerliga skäl, t.ex. om 
kärlhantering bedöms vara omöjlig 
på grund av fastighetens (med 
tillhörande tomtmark) beskaffenhet 
och utformning. Säck av den storlek 
som Renhållningsenheten anvisar 
ska då användas.

18 § Felsortering av matavfall
Efter ansökan till 
Renhållningsenheten kan 
fastighetsinnehavare till 
flerfamiljsfastighet där sortering av 

matavfall inte fungerar 
med- ges undantag från 
bestämmelsen i 1 kap. 6 
§ b om 
felsorteringsavgift. 
Istället läggs behål- lare 
för matavfall över på 
taxan för osorterat avfall.
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19 § Utveckling inom avfallshantering 
Renhållningsenheten får bedriva försöksverk- 
samhet där avsteg från renhållningsordningen kan 
göras genom projekt. 

20§ Kvalitetskontroll  Renhållningsenheten får 
göra stickprov- skontroll av hushållsavfallet för 
att kontrol- lera att sorteringsanvisningarna och 
övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa 
att renheten på avfallet upprätthålls. Med stick- 
provskontroll avses även plockanalyser som 
utförs på slumpmässigt utvalt hushållsavfall i 
syfte att undersöka avfallets sammansättning i 
stort.

21 § Övriga undantag 
Vid synnerliga skäl kan andra undantag efter 
ansökan till Miljöenheten eller Renhållnings- 
enheten medges. Renhållningsenheten är i sådana 
frågor remissinstans. Synnerliga skäl kan t.ex. 
vara åtgärd som främjar återan- vändning eller 
återvinning och inte innebär olägenhet för 
människors hälsa och miljö.
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6. Ikraftträdande, omprövning, upp- 
följning och överklagande
I detta kapitel beskrivs datum för ikraftträdande, regler för omprövning, 
uppföljning samt vilken myndighet som handlägger överklaganden.

1 § Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den
1 oktober 2015, då gällande 
avfallsföreskrif- ter, (§ 12/2013), 
antagen av kommunfull- mäktige den 
14 februari 2013, upphör att gälla. 
Undantag som kommunen har 
medgivit med stöd av tidigare 
avfallsföreskrifter gäller tills vidare 
eller tills nytt beslut meddelas med 
stöd av dessa föreskrifter.

2 § Omprövning
Medgivna undantag enligt dessa 
föreskrifter kan omprövas av 
tillståndsgivaren (Miljöen- heten 
eller Renhållningsenheten) om 
olägen- het för människors hälsa och 
miljö konsta- teras eller om andra 
villkor för medgivna undantag inte 
följs. Omprövning på fastig- 
hetsinnehavares begäran när 
medgivande utgått kräver ny 
ansökan.

3 § Överklagande
Överklagande av beslut som fattats 
med stöd av dessa föreskrifter görs 
hos Länsstyrelsen
i Västra Götalands län. 
Överklagandet ska dock skickas till 
Miljö- och byggnadsnämn- den, 
Kungälvs kommun inom tre veckor 
från det att berörd sakägare fick del 
av beslutet, för vidare befordran till 
länsstyrelse.

6
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Bilaga 1: 
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut och administrativa ändringar kan 
ändras i denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Hushållsavfall
Begreppet hushållsavfall innefattar allt det avfall som uppstår i ett hushåll 
eller avfall som är jämförligt med avfall från hushåll och som uppkommer 
där människor vistas, t.ex. i perso- nalmatsalar, restauranger etc. 
Hushållsavfallet ska sorteras och materialen hållas skilda från varandra 
enligt nedan.

Avfallsslag: Exempel: Hantering/lämnas: Kommentar:
Matavfall Matberedningsavfall 

såsom t.ex. 
potatisskal, lökskal, 
fruktrester, 
kaffesump, 
hushållspapper med 
mat- rester och vissna 
snitt- blommor. Även 
överbliven mat och 
mat som blivit för 
gammal ingår här.

Matavfall bör sorteras ut 
från det brännbara 
restavfallet. Matavfall läggs 
i separat avfallsbehållare 
för insamling av 
kommunen eller 
komposteras på den egna 
fastig- heten.

Efter anmälan till 
miljöbygg- 
nadsnämnden får 
matavfall komposteras 
på den egna fast- igheten 
om denna är en villa, ett 
radhus, fritidshus eller 
förskola. För att undvika 
lukt bör matavfall få 
rinna av innan det läggs i 
papperspåsen.

Matfett Frityrolja, stekfett, 
olja från konserver

Häll över i valfri 
förpackning till exempel en 
plastflaska som sedan läggs 
i restavfallet. Små mängder 
kan torkas upp med 
hushållspap- per och 
hanteras som matavfall.

Matfett som hälls i 
avloppet kan täppa igen 
rör och orsaka stopp i 
avloppet.

Förpack- 
ningar 
och 
tidningar

Förpackningar av 
metall, ofärgat och 
färgat glas, papper, 
mjuk- och hård- 
plast samt tidningar.

Lämnas på 
återvinningsstatio- nerna 
(ÅVS).Vissa flerfamiljs- 
fastigheter kan ha 
fastighetsnära insamling.

Detta avfall omfattas 
av producentansvar. 
Att lämna på ÅVS är 
gratis för hushåll då 
avfallshanteringen 
ingår i 
försäljningspriset.

Brännba
rt 
restavfall

Allt brännbart avfall 
som blir kvar efter 
källsorte- ring.

Brännbart restavfall ska 
sorteras ut. Avfallet 
hämtas i separata 
avfallsbehållare för 
insamling av kommunen.

b1
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Ej 
brännbart 
restavfall

Allt avfall som blir 
kvar efter 
källsortering, t.ex. 
keramik, porslin, glas 
som inte är 
förpackning etc.

Lämnas på 
återvinningscentral.

Avfall som inte har 
någon lämplig 
behandlingsmetod.

Återvin- 
ningsbar
t 
grovavfa
ll

Skrot, kyl/ frys, 
möbler, 
sanitetsporslin och 
elektro- nikskrot.

Lämnas på 
återvinningscentral.

Ej 
återvin- 
ningsbar
t- 
Grovavfa
ll

Avfall som är för stort 
för att få plats i 
behållare för 
brännbart restavfall 
och som inte går att 
återvinna, t.ex. mattor 
och madras- ser.

Lämnas på 
återvinningscentral. 
Grovavfall och smått 
elavfall kan även hämtas 
genom budning i enlighet 
med renhållningstaxan.

Grovavfall är avfall som 
är för stort för att få 
plats i vanlig 
behållare.På ÅVC finns 
möj- lighet attsortera 
material för 
återanvändning, 
återvinning eller 
förbränning.
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Bilaga 1: Sorteringsinstruktioner
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut och administrativa ändringar kan 
ändras i denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Avfallsslag: Exempel: Hantering/lämnas: Kommentar:
Trädgård
s- avfall

Ris, grenar, löv, 
mossa etc. Ej sten 
och grus.

Lämnas på 
återvinningscentral eller 
hämtas vid fastighet vid 
tecknande av 
abonnemang.

Trädgårdsavfall får även 
kom- posteras på den 
egna fastighe- ten.

Småbatterie
r

Alla sorters batterier 
un- der 3 kg. 
(Batterier över 3 kg, 
t.ex. bilbatterier, ska 
hanteras som farligt 
avfall.)

Lämnas på 
återvinningscentral, på 
återvinningsstationerna 
och i Samlaren i en del 
butiker.
Flerfamiljsfastigheter 
kan ha fastighetsnära 
insamling.

Batterier innehåller 
skadliga ämnen som ska 
tas om hand på ett 
miljöriktigt sätt.

Farligt 
avfall

Färg, lösningsmedel, 
lys- rör (inkl. 
solarierör), låg- 
energilampor, 
glödlam- por, 
bekämpningsmedel, 
lim, oljor, 
fotokemikalier, 
termometrar (och 
annat som innehåller 
kvicksil- ver), 
bilbatterier etc.

Lämnas på 
återvinningscentral. 
Glödlampor, 
lågenergilampor, 
småbatterier och 
småelektro- nik (t.ex. 
mobiler, klockor och 
mindre elverktyg) kan 
också lämnas i Samlaren i 
en del butiker.

Farligt avfall är direkt 
skadligt för såväl 
människor som djur och 
växter. Därför är det vik- 
tigt att allt farligt avfall 
tas om hand på ett hälso- 
och miljö- riktigt sätt, 
och inte hamnar bland 
andra typer av avfall.

Elektriska 
och 
elektro- 
niska pro- 
dukter

Allt med sladd eller 
bat- teri, samt 
glödlampor, 
lågenergilampor 
och lysrör.

Lämnas på 
återvinningscen- 
tralerna. Glödlampor, 
lågen- ergilampor, 
småbatterier och 
småelektronik (t.ex. 
mobiler, klockor och 
mindre elverktyg) kan 
också lämnas i Samlaren 
i en del butiker.

I de fall avfallet 
innehåller far- liga 
komponenter klassas det 
som farligt avfall.

b1
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Läkemedel
s- avfall 
och 
kasserade 
kanyler

Stickande/skärande
/ smittförande avfall 
och läkemedel som 
uppkom- mer i 
hemmet.

Lämnas på apoteken i 
special- behållare som 
tillhandahålls av 
apoteken. Avfallet 
lämnas på apoteken.

Läkemedelsavfall är 
miljöfarligt och får inte 
spolas ned i avloppet.
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Bilaga 1: Sorteringsinstruktioner
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut och administrativa ändringar kan 
ändras i denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Annat avfall än hushållsavfall

Avfall från industri och annan verksamhet som ger upphov till annat avfall 
än hushållsavfall ska på grund av återanvändnings- och återvinningsskäl 
samt hälso- och miljöskäl sorteras och hållas skilt enligt nedan. Avfall får inte 
komprimeras före sortering.

Avfallsslag: Exempel: Hantering/lämnas: Kommentar:
Restavfall Avfall som blir över 

efter källsortering.
Hämtas av godkänd 
transportör. Restavfall får 
inte komprimeras före 
sortering.

Blandat avfall kan 
inte i efterhand 
sorteras om det 
komprimerats.

Bygg- och 
rivningsa
v- fall

Tegel, takpannor, 
betong, dörrar, 
fönster, beslag, trä 
etc.

Avfallet hämtas av 
godkänd transportör. 
Osorterat bygg- och 
rivningsavfall får inte 
komprime- ras.

Rivningslov 
och/eller 
rivningsanmälan 
krävs i normala fall.

Farligt 
avfall

Färg, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, 
lim, oljor, 
fotokemikalier, ter- 
mometrar (och annat 
som innehåller 
kvicksilver), 
impregnerat trä, 
batterier, 
värmepumpar, 
kylanlägg- ningar etc.

Avfallet hämtas av 
transportör med tillstånd 
att transportera farligt 
avfall. Egen transport av 
mindre mängder farligt 
avfall får endast ske efter 
anmälan till läns- styrelsen.

Farligt avfall är direkt 
skadligt för såväl 
människor som djur 
och växter. Därför är 
det viktigt att allt 
farligt avfall tas om 
hand på ett hälso- och 
miljöriktigt sätt.

Småbatterie
r

Alla sorters batterier 
under 3 kg. (Batterier 
över 3 kg, t.ex. 
bilbatterier, ska 
hanteras som farligt 
avfall.)

Avfallet hämtas av godkänd 
trans- portör.

Batterier innehåller 
skadliga ämnen och ska 
omhänder- tas på ett 
hälso- och miljö- 
riktigt sätt.

b1
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Elektriska 
och 
elektro- 
niska pro- 
dukter

Datorer, kopiatorer, 
upp- laddningsbara 
apparater, TV, radio 
och ljuskällor, t.ex. 
lysrör, lågenergilam- 
por och glödlampor.

Avfallet hämtas av godkänd 
transportör eller lämnas 
mot avgift på 
återvinningscentralerna. 
Observera att detta 
avfallsslag även klassas som 
farligt avfall i de fall det 
innehåller farliga kompo- 
nenter. För transport av 
mindre mängder farligt 
avfall krävs anmä- lan till 
länsstyrelsen.

Elektriska och 
elektroniska produkter 
ska demonteras och 
komponenter med 
farligt innehåll tas 
bort.
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b1
Bilaga 1: Sorteringsinstruktioner
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut och administrativa ändringar kan 
ändras i denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Avfallsslag: Exempel: Hantering/lämnas: Kommentar:
Förpack- 
ningar och 
returpapp
er

Wellpapp, 
kontorspapper, 
tidningar, 
förpackningar av 
papper, metall, 
ofärgat och färgat 
glas, mjuk- och 
hårdplast.

Lämnas enligt 
producenternas 
anvisningar i de 
insamlings- system som 
producenterna 
tillhandahåller.

Många entreprenörer 
hämtar förpack-
ningar och tidningar 
för återvinning.

Övrigt 
åter- 
vinningsba
rt material

Trä (rent), 
metallskrot, betong, 
asfalt, trädgårds- 
avfall.

Avfallet hämtas av 
transportör i separata 
containrar eller lämnas på 
avfalls- eller 
återvinningsan- läggning.

Många entreprenörer 
hämtar källsorterat 
material för 
återvinning.

Riskavfall Smittförande/sticka
nde/ skärande avfall 
som upp- kommer 
hos veterinärer, 
akupunktörer, 
tatuerare, 
sjukvården och
liknande.

Avfallet hämtas av 
transportör som har 
tillstånd att transpor- 
tera farligt avfall.

Avfallet kan vara direkt 
skadligt för såväl 
människor som djur och 
växter. Därför är det vik- 
tigt att avfallet tas om 
hand på ett hälso- och 
miljöriktigt sätt.

Amalga
m- avfall

Sorteras i knåd- och 
sila- malgam.

Extraherade tänder, 
kasserade sugslangar, 
amalgamdukar, 
amalgamslam, tomma 
amal- gamkapslar, rent 
kvicksilver, alloypulver 
och fulla amalgam- 
kapslar lämnas i 
originalför- packningar. 
Avfallet hämtas av 
entreprenör som har 
tillstånd att transportera 
farligt avfall.

Detta avfallsslag kan 
också klas- sas som farligt 
avfall i de fall det 
innehåller farliga kompo- 
nenter.

Matavfall Matavfall från 
produk- tions- eller 
grossistverk- 
samhet. Matavfall 
ska sorteras ut från 
restavfal- let.

Avfallet hämtas av 
godkänd transportör.



25 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun - KS2022/0331-1 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun : Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar

Kungälvs kommuns avfallsföreskrifter

46

Bilaga 2: Illustrationer av godkända 
vändplatser etc.b2
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Bilaga 2: Illustrationer av godkända 
vändplatser etc. b2
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Bilaga 3: Karta över hämtnings- 
områden

Förklaring:

• De delar av kommunen som inte är rosaskuggade utgör område 1.
• De delar av kommunen som är rosaskuggade utgör område 2.

b3
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Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en
renhållningsordning.

Renhållningsordningen består av två dokument;
avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och
vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen

framgår uppgifter om avfall inom kommunen och
kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd,

farlighet etc.

Renhållningsordningen är kommunens verktyg
för att styra avfallshanteringen och en rättslig
grund i det dagliga arbetet samt vid tvister etc.
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Revidering avfallsföreskrifter
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Avfallsföreskrifter
Varje kommun ska ha en renhållningsordning:

avfallsplan och avfallsföreskrifter

mål ansvar och kommunens regler

-Avfallsplanen har nyligen antagits
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Avfallsföreskrifter –syfte med revideringen
• Senaste revidering år 2015

• Ändringar i lagstiftningen

• Stämma överens med avfallstaxan

• Uppdatering och ta bort inaktuella uppgifter
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Avfallsföreskrifter –större ändringar
Avfall Sveriges mall för avfallsföreskrifter

• benämningen ”hushållsavfall” har ersatt med ”avfall under
kommunalt ansvar” – pga ändrad lagstiftning.

• Bilagor och uppdaterade sorteringsföreskrifter. Flera
avfallstyper som ska sorterats ut har lagts till i bilaga 1.

• Nya sorteringskrav och förändrat ansvar för bygg- och
rivningsavfall- pga ändrad lagstiftning träder i kraft 2023.

• utsortering av matavfall ska ske för hämtningsområde 2
(öar utan fast landförbindelse), via hemkompostering eller
via kommunens insamlingssystem- Pga uppfylla krav i
kommande lagstiftning inom matavfall.

• Tömningsintervall för sluten tank har införts.

• Hämtning av trädgårdsavfall,har utökats, april-nov.
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Avfallsföreskrifter –större ändringar
Avfall Sveriges mall för avfallsföreskrifter

• förändrat ansvar för tidningar (returpapper) kommunens
ansvar- pga ändrad lagstiftning gäller från 1 jan 2022.

• Testområde har lagts till, testperioder i begränsade områden
för att utveckla servicen mot medborgarna.

• Ändringar markeras med gult i nuvarande föreskrifter
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Avfallsföreskrifter –utställning
• Ändringar i avfallsföreskrifterna ska ställas ut till

allmänheten under minst fyra veckor innan förslaget antas.

• Samråd med berörda fastighetsägare, kommunal bolag och
myndigheter innan och under utställning.

• Utställningstiden föreslås vara 25 mars till 24 april 2022.

• Efter utställningstiden tas upp för beslut och antagande av
KF innan sommaren.

• Träda i kraft juni 2022.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-08
Sida 12 (18)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 29/2022

Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (Dnr KS2022/0331)
Sammanfattning
Gällande avfallsföreskrifter är i behov av uppdatering för att anpassas till dagens 
avfallshantering och ändringar i lagstiftningen samt för att kunna möta de nya avfallstjänster 
som erbjuds via avfallstaxan för 2022.

Ett förslag till nya avfallsföreskrifter för fastställande av kommunfullmäktige har upprättats. 
Innan förslaget kan antas ska det vara utställt för granskning under minst 4 veckor och 
inkomna synpunkter ska beaktas. 

Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för de flesta 
abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta fastighetsägarna. Största 
förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan fast landförbindelse).

Utställningstiden föreslås vara 25 mars till 24 april. Förslaget ställs ut runt om i kommunen, 
samt på kommunens webbplats. Efter utställningstiden kommer förslag till reviderade 
föreskrifter att tas upp för beslut och antagande till kommunfullmäktige innan sommaren. 

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter 
från juni 2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun
Bilaga Avfallsföreskrifter 2022
Bilaga Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar

Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till reviderade avfallsföreskrifter.
Reviderade avfallsföreskrifter ställs ut för granskning under perioden 2022-03-25 – 
2022-04-24

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-08
Sida 12 (18)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 29/2022

Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (Dnr KS2022/0331)
Sammanfattning
Gällande avfallsföreskrifter är i behov av uppdatering för att anpassas till dagens 
avfallshantering och ändringar i lagstiftningen samt för att kunna möta de nya avfallstjänster 
som erbjuds via avfallstaxan för 2022.

Ett förslag till nya avfallsföreskrifter för fastställande av kommunfullmäktige har upprättats. 
Innan förslaget kan antas ska det vara utställt för granskning under minst 4 veckor och 
inkomna synpunkter ska beaktas. 

Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för de flesta 
abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta fastighetsägarna. Största 
förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan fast landförbindelse).

Utställningstiden föreslås vara 25 mars till 24 april. Förslaget ställs ut runt om i kommunen, 
samt på kommunens webbplats. Efter utställningstiden kommer förslag till reviderade 
föreskrifter att tas upp för beslut och antagande till kommunfullmäktige innan sommaren. 

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter 
från juni 2022. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun
Bilaga Avfallsföreskrifter 2022
Bilaga Nuvarande avfallsföreskrifter med ändringar

Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till reviderade avfallsföreskrifter.
Reviderade avfallsföreskrifter ställs ut för granskning under perioden 2022-03-25 – 
2022-04-24

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Frida Källberg 

3/8/2022

Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd (Dnr KS2022/0048-1)
Sammanfattning 
I enlighet med lokalförsörjningsplanen för 2022- 2025 är Diserödsskolan i behov av 
kapacitetsökning med både fler lärosalar och större matsal samt kök. Samtidigt planeras 
omställning och renovering av delar av de befintliga byggnaderna på skolområdet. Arbetet 
med att tillgodose skolans behov av nya lokaler planeras att genomföras i etapper. En etapp 
är att uppföra en ny fullstor idrottshall i Diseröd.

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. I antagen investeringsbudget (KS2021-1571) finns 
idrottshallen i Diseröd planerad som en inhyrning.

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att genomföra en upphandling av hyra av en idrottshall i 
Diseröd. I det fall att för höga hyresnivåer inkommer i anbuden och/eller anbudsgivarna 
inte lever upp till kriterierna kan upphandlingen komma att avbrytas/göras om. Efter 
genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelse och hyresavtal beslutas politiskt.

Förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling för inhyrning av en 

idrottshall i Diseröd.
2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och 

hyresavtal beslutas politiskt. 
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Juridisk bedömning 
Upphandlingen av idrottshallen kommer att ske i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling (LoU). Vid upphandlingen kommer det att finnas bilagt bland annat ett 
typhyresavtal samt ett utkast till marköverlåtelse bifogade.

Bedömning görs att det inte finns juridiska hinder för att upphandla inhyrning av en 
idrottshall eftersom det bedöms vara en kommunal angelägenhet. Den kommande 
upphandlingen av idrottshallen bedöms inte strida mot kommunallagen. 

Efter tilldelning i enlighet med LoU kommer marköverlåtelse samt hyresavtal med att tas 
upp för politiskt beslut. 

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 kommer därför att inhämta en värdering av en 
auktoriserad oberoende värderingsman för att säkerställa att försäljning kan ske på 
marknadsmässiga grunder.

Hyran som kommer att utvärderas vid upphandlingen ska vara marknadsmässig utifrån idag 
kända omständigheter och leva upp till kraven i Kommunallagens andra kapitel. 2.

Till upphandlingen kommer att bifogas ett utkast till marköverlåtelseavtal och utkast till 
hyresavtal som följer rådande hyreslagstiftning, tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994) 
och Plan och bygglagen (2010:900). Tilldelning, marköverlåtelseavtal och hyresavtal föreslås 
beslutas politiskt efter genomförd upphandling.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund

I enlighet med lokalförsörjningsplan 2022- 2025 (bilaga till budget KS2021-1571) är 
Diserödsskolan i behov av kapacitetsökning med både fler lärosalar och större matsal samt 
kök. Samtidigt planeras omställning och renovering av delar av de befintliga byggnaderna på 
skolområdet. För att tillgodose skolans behov av nya lokaler är en del i projektet med ny 
och- ombyggnationen av Diserödsskolan, att riva den befintliga lilla idrottssalen på 
skolgården och uppföra en ny fullstor idrottshall i Diseröd. 

I detaljplanen som har tagits fram för Diseröds centrum ges det möjlighet för byggnation av 
en fullstor idrottshall. Byggrätten för idrottshallen ligger i nära anslutning nedanför 
Diserödsskolan och kommer att kunna nyttjas av skolan under dagtid för att på kvällar och 
helger kunna nyttjas av idrottsföreningarna i kommunen. Idrottshallen planeras bli delbar så 
att flera lektioner kan pågå samtidigt. Nedan visas illustration av Diseröds centrum som togs 
fram i samband med detaljplanearbetet. Idrottshallen är placerad mellan förskolan och 
centrumfastigheten, nedanför skolan.
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Planbestämmelser
I detaljplanen som tagits fram för Diseröds centrum ges möjlighet till byggnation av en 
fullstor idrottshall, inom byggrätt för s.k. allaktivitetshus (med förutom användningen 
idrottshall även möjlighet till centrum och vård). Byggrätten ligger i nära anslutning till 
Diserödsskolan. Idrottshallen kommer att kunna nyttjas av skolan under dagtid, av 
idrottsföreningar på kvällar och helger. 
 
Detaljplanen anger ett antal avsikter, möjligheter och planbestämmelser att nu beakta inför 
upphandlingsprocessen. I planbeskrivningen föreslås att allaktivitetshuset/idrottshallen byggs 
med källarvåning, men det är ingen planbestämmelse och därmed inget krav. Fullstor 
idrottshall helt ovan mark kan rymmas planenligt alternativt med liten avvikelse från 
detaljplan. Byggnad delvis under mark är förenat med flera risker såväl som högre 
byggkostnad. Det är därmed inte aktuellt. Byggnaden uppförs med platta på mark. I 
planbeskrivningen anges att bebyggelsen i centrum skall ges karaktären småskalig och lantlig, 
och skall uppfattas som en helhet med en specifik identitet. Därmed har all bebyggelse i 
centrum getts planbestämmelse om att kläs med trä alternativt trä i kombination med annat 
material. 

Just allaktivitetshuset beskrivs som kärnan i Diseröd, vid torget. Därmed, för upplevelsen 
från torget, har byggnadens framsida getts planbestämmelser om lägre byggnadshöjd och viss 
andel fönsteryta. Bestämmelsen om träfasad kommer att kunna uppfyllas både kostnads- och 
upplevelseeffektivt genom att hanteras på samma sätt, att träet koncentreras till byggnadens 
framsida, för upplevelsen från torget. Bestämmelsen om byggnadshöjd ger att i lägre del mot 
torget förläggs omklädningsrum och förråd. Bestämmelsen om viss andel fönsteryta står i 
konflikt med funktionerna omklädningsrum och förråd, varför det kan anses rimligt att 
sträva efter att uppfylla den bara delvis, d.v.s. med liten avvikelse från detaljplan.  
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Förvaltningens bedömning
Antagen investeringsbudget för perioden 2022- 2025 (KS2021-1571) innehåller en extern 
finansiering av en idrottshall i Diseröd. Det innebär att en extern byggherre bygger och hyr 
ut idrottshallen till kommunen, liknande den idrottshall som upphandlades i Kärna och 
som just nu är under byggnation.

Bedömning görs att om en upphandling av en byggherre för idrottshall i Diseröd genomförs 
under våren 2022 kan hallen kan stå klar till höstterminen 2024. Det frigör ytor uppe på 
skolgården och möjliggör även för att ombyggnationen av Diserödsskolan inklusive skolgård 
i enlighet upprättad projektplan. Idrottsföreningarna kommer också kunna få tillgång till 
hallen hösten 2024 och den bokas och hyrs ut på samma sätt som andra kommunala 
idrottshallar i kommunen.

Ett utkast till marköverlåtelseavtal samt hyresavtal kommer att tas fram inför upphandlingen 
genomförs och bifogas den. Dessa handlingar tillsammans med en mer genomgående 
beskrivning av vad idrottshallen måste innehålla kommer ligga till grund för upphandling 
av inhyrning i idrottshall i Diseröd. 

Tilldelning i upphandlingen kommer att ske baserat på lägsta årshyra för idrottshallen samt 
uppfyllda upphandlingskriterier. Priset på marken kommer inte att vara ett 
utvärderingskriterium utan den kommer föreslås överlåtas till fast pris enligt oberoende 
värdering. Överlåtelse kommer först att ske efter genomförd upphandling och när politiskt 
beslut fattats om tilldelning, hyresavtal och marköverlåtelseavtal. 

Det innebär att efter genomförd upphandling kommer förvaltningen att ta upp ärendet för 
politisk behandling igen. Ärendet kommer då att innehålla förslag till beslut vilken 
byggherre som föreslås tilldelas upphandlingen och som ska erbjudas att teckna hyresavtal 
och marköverlåtelseavtal med kommunen. I det fall att för höga hyresnivåer inkommer i 
anbuden eller att anbudsgivarna inte lever upp till kriterierna kan upphandlingen komma att 
avbrytas/göras om.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Det strategiska målet (nr. 1) att ge goda förutsättningar för livslångt lärande är av relevans i 
detta ärende. Byggnationen av en idrottshall bidrar till en god idrottsundervisning i enlighet 
med läroplanen och har kapacitet när kommunen växer och elevtalen ökar.  En ny 
idrottshall uppfyller också kraven på tillgänglighet för eleverna.
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Även det strategiska målet (nr. 3) att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla – oavsett ålder 
och funktionsvariation samt resultatmål 8 att fler barn och unga och äldre (inklusive de med 
funktionsvariation) deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv är av relevans i detta 
ärende. Idrottshallen kommer ge utökade möjligheter för alla invånare att aktivt röra sig 
genom att ta del av de aktiviteter som kommer att bedrivas där.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet bedöms bidra till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet då möjlighet ges att 
ersätta gamla idrottssalen i Diseröd med en ny fullstor idrottshall som kommer nyttjas på ett 
tillfredsställande sätt i många år framöver. 

En placering i centrala Diseröd förväntas bidra till att fler Diserödsbor kan ta sig till sin 
idrottsutövning eller föreningsaktivitet via gång, cykel och kollektivtrafik än vad de gör idag 
då en fullstor idrottshall saknas i serviceorten Diseröd. Då det kommer att finnas trygga och 
säkra gång och cykelvägar till området möjliggörs det för idrottshallen att kunna bli ett nav 
för fritidsaktiviteter och på så vis förväntas bidra till social hållbarhet. Den gamla 
idrottssalen är i ett sämre skick och saknar kapacitet för fler elever, både nu och i framtiden. 
En ny idrottshall innebär en modern byggnad vilket underlättar drift och 
verksamhetsutövning.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har bedömts utifrån investeringsbudget (KS2021-1571) och är i enlighet med 
lokalförsörjningsplanen för behoven i skolverksamhet och föreningslivet i Diseröd.
 
I enlighet med Policy för fastigheter och exploatering (KS2019-1444) ska en låg driftkostnad 
över tid och långsiktiga planeringsförutsättningar eftersträvas.
Verksamhetsbehov kan lösas genom egen verksamhet i inhyrd lokal eller egen verksamhet i 
egenägd lokal. Utifrån verksamhetens förutsättningar och behov ska olika alternativ prövas.
Grundläggande är att kommunen ska eftersträva låga totala driftkostnader. 
Ändamålsenliga och lokaleffektiva verksamhetslokaler som möter verksamhetens behov och 
lagstadgade åtaganden är ett medel för att sänka den totala driftkostnaden.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Att kommunen får ytterligare en fullstor idrottshall bedöms bidra till nytta för 
medborgarna. Idrottshallen blir ett viktigt tillskott till såväl skolidrotten i Diseröd, som för 
föreningslivet som bidrar till barn-och ungdomars fritidssysselsättning och att de kommer i 
rörelse. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Arbetsmiljön i den befintliga idrottssalen är bristfällig, ventilationen är undermålig, 
byggnaden är i dåligt skick och skolan är i behov av en större idrottshall som har kapacitet 
när elevantalet ökar. En ny idrottshall förbättrar arbetsmiljöförhållandena avsevärt. 

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. I antagen investeringsbudget (KS2021-1571) finns 
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idrottshallen i Diseröd inte finansierad inom ramen för kommunens egna investeringar utan 
är planerad som en inhyrning.  I antaget investeringsprogram redovisas de förväntade totala 
driftkostnadseffekterna från planerade kommunala investeringar, inhyrningar samt 
planerade köp av platser. Dessa driftkostnader inkluderar både kapitaltjänstkostnader, 
kostnader för verksamhetsdrift, hyror mm. Prognosen för kommande driftkostnader 
beräknas med hjälp av nyckeltal/procentsatser. Inhyrning av en idrottshall i Diseröd är 
inkluderat i antaget investeringsprogram och dess driftkostnadseffekter finns med i 
prognosen. Dessa kommer att hanteras i kommande budgetprocesser. 

I enlighet med budgetdirektiv 2021–2022 eftersträvas ett utvidgat samarbete med externa 
investerare och externa utförare inom välfärden när det är ekonomiskt hållbart och ur 
kvalitetsperspektivet försvarbart. Vid behov av nya investeringar i lokaler för kommunens 
verksamheter finns möjligheten att samarbeta med externa fastighetsägare. När externa 
intressenter finns måste alternativen kommunal investering och extern investering 
utvärderas ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv. Utgångspunkten är att alltid uppnå 
lägsta driftkostnad över tid, med likvärdig service.

Förvaltningen kommer att genomföra en värdering av marken, av en oberoende auktoriserad 
värderare, för att få fram ett marknadsvärde. Värdet kommer att ligga till grund för 
försäljningen av marken. Försäljningen kommer att generera en intäkt som påverkar 
kommunen likviditet positivt. Genom att låta annan part uppföra byggnaden belastas inte 
den kommunala investeringsbudgeten.

Förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling för inhyrning av en 

idrottshall i Diseröd.
2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och 

hyresavtal beslutas politiskt. 

Anders Holm Fredric Norrå
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef planering och myndighet

Expedieras till: 
Frida Källberg
Rickard Holmgren
Håkan Wallentin

För kännedom till:
Pia Jakobsson
Åsa Berglie
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-08
Sida 11 (18)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 28/2022

Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd (Dnr KS2022/0048)
Sammanfattning 
I enlighet med lokalförsörjningsplanen för 2022- 2025 är Diserödsskolan i behov av 
kapacitetsökning med både fler lärosalar och större matsal samt kök. Samtidigt planeras 
omställning och renovering av delar av de befintliga byggnaderna på skolområdet. Arbetet 
med att tillgodose skolans behov av nya lokaler planeras att genomföras i etapper. En etapp 
är att uppföra en ny fullstor idrottshall i Diseröd.

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. I antagen investeringsbudget (KS2021-1571) finns 
idrottshallen i Diseröd planerad som en inhyrning.

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att genomföra en upphandling av hyra av en idrottshall i 
Diseröd. I det fall att för höga hyresnivåer inkommer i anbuden och/eller anbudsgivarna 
inte lever upp till kriterierna kan upphandlingen komma att avbrytas/göras om. Efter 
genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelse och hyresavtal beslutas politiskt.

Förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling för inhyrning av en 

idrottshall i Diseröd.
2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och 

hyresavtal beslutas politiskt. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd

Förslag till kommunstyrelsen
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling för inhyrning av en 

idrottshall i Diseröd.
2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och 

hyresavtal beslutas politiskt. 

__________
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till: 
Frida Källberg
Rickard Holmgren
Håkan Wallentin

För kännedom till:
Pia Jakobsson
Åsa Berglie
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-03-08 
Sida  16 (18) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

Anteckning till protokollet Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd 
(Dnr KS2022/0048) 
 
Det har länge varit så att vi som kommun skall äga de lokaler vi bedriver vår kärnverksamhet i. 
Att nu låta någon extern bygga, för att vi sen som kommun skall hyra denna byggnad som är 
avsedd åt just kärnverksamhet. Det finns inga fel i detta, däremot så bör det vara så att vi som 
Kommunstyrelse skall på ett lätt sätt få se ett eller fler alternativ på vad driftskostnader blir om 
vi tex bygger i egen regi. Vi får dessutom full rådighet över fastigheten. Lagen om offentlig 
upphandling är byggd på att just se på olika offerter för att kunna fatta rätt beslut efter 
kostnad, kvalite och behov. Att plagiera detta arbetssätt till Kommunstyrelsen kan inte vara fel 
på något sätt. 

 
Martin Högstedt  
Gruppledare Utvecklingspartiet 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-08
Sida 11 (18)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 28/2022

Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd (Dnr KS2022/0048)
Sammanfattning 
I enlighet med lokalförsörjningsplanen för 2022- 2025 är Diserödsskolan i behov av 
kapacitetsökning med både fler lärosalar och större matsal samt kök. Samtidigt planeras 
omställning och renovering av delar av de befintliga byggnaderna på skolområdet. Arbetet 
med att tillgodose skolans behov av nya lokaler planeras att genomföras i etapper. En etapp 
är att uppföra en ny fullstor idrottshall i Diseröd.

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. I antagen investeringsbudget (KS2021-1571) finns 
idrottshallen i Diseröd planerad som en inhyrning.

Förvaltningen föreslås få i uppdrag att genomföra en upphandling av hyra av en idrottshall i 
Diseröd. I det fall att för höga hyresnivåer inkommer i anbuden och/eller anbudsgivarna 
inte lever upp till kriterierna kan upphandlingen komma att avbrytas/göras om. Efter 
genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelse och hyresavtal beslutas politiskt.

Förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling för inhyrning av en 

idrottshall i Diseröd.
2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och 

hyresavtal beslutas politiskt. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upphandling, hyra av idrottshall i Diseröd

Förslag till kommunstyrelsen
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling för inhyrning av en 

idrottshall i Diseröd.
2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och 

hyresavtal beslutas politiskt. 

__________
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till: 
Frida Källberg
Rickard Holmgren
Håkan Wallentin

För kännedom till:
Pia Jakobsson
Åsa Berglie
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ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-132 17  

E-POST kommunstyrelsen@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

Uppdrag finanspolitisk översyn fastighetsekonomi 
 
I jämförelse med senast byggda förskola visar hyresavtal med HEMSÖ att kommunen är ca 35 % dyrare 

på förskoleproduktion av fastigheter, jämfört med nyligen senaste beslutade hyresavtal. Kommunen får 

sex förskoleavdelningar till det egna priset av fyra. Kommunen har i beslut över en halv miljard i 

investeringar inom skolområdet i egen regi i närtid i beslutade dokument.  

 

För att göra mer rätt med de egna investeringarna och beställningarna behövs en översyn, men även en 

omvärldsanalys, samt ett långsiktigt och principiellt perspektiv på helheten kring kommunens 

fastighetsekonomiska hantering. Kommunstyrelsen ska ha ett ständigt lärande i sitt egna arbete och 

behöver därmed optimera den politiska och strategiskt övergripande finanspolitiska styrningen och 

ledning av fastighetsekonomin. Finansrådet ansvarar bl.a. för strategiska och övergripande ekonomisk 

styrning och planering samt uppföljning av politiskt fattade beslut samt bl.a. område upphandling. 

Därför ges finansrådet i uppdrag att till styrelsen utifrån ovan att svara på frågan: 

 

”Hur bygger och beställer Kungälvs kommun till samma kostnad och med samma kvalitet som den 

privata marknaden (Hemsö med flera)” 

 

• Frågeställningen skall besvara vilka politiskt styrande dokument som behöver revideras och vem 

som ska ta vilka initiativ.  

• Dialog skall föras med ekonomiberedningen och styrelsens samtliga utskott, utifrån givna ramar, 

beslut och finanspolitiskt ramverk.    

• Arbetet skall utgå från redan fattade beslut inom fastighetsområdet, givna ekonomiska ramar 

och finanspolitiskt ramverk.    

• Avstämning skall också ske gentemot det uppdrag kommundirektör fått gällande framtida 

finanspolitisk redovisning fastigheter enligt revisorernas rekommendationer i samband med 

årsredovisning 2020.  

 

Redovisning sker löpande till kommunstyrelsens presidium, förslag till kommunstyrelse ska framställas 

senast i november och till kommunfullmäktige senast i december 2021.  

Vänliga hälsningar  
 
Miguel Odhner (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  
_____________________________ 
KUNGÄLVS KOMMUN 
Stadshuset 
442 81 Kungälv 
Mobil: 070 352 01 01  
E-post: miguel.odhner@kungalv.se  
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1. Inledning 
År 2001 togs Kungälvs kommuns förra trafikplan fram. Som grund för den låg främst Riksdagens 

proposition ”Nollvisionen och det säkra samhället” som antogs 1997 och handboken ”Lugna 

gatan” som gavs ut 1998. Den gamla trafikplanen saknade mer eller mindre en strategisk 

inriktning, fokus låg snarare på åtgärder och därmed kan den trafikplanen liknas mer med en 

handlingsplan än en trafikplan. Sedan dess har mycket förändrats i kommunen och på de 

regionala och nationella planen, både kunskapsmässigt och planeringsmässigt. Nationellt har de 

transportpolitiska målen utvecklats och krav på ett mer hållbart Sverige ur transportsynpunkt 

formats. Även regionalt inom Västra Götalandsregionen har kraven på hållbarhet betonats med 

bland annat det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

År 2007 uppgick Kungälvs kommuns invånarantal till 39 700 invånare. Sedan dess har befolkning 

ökat och år 2015 bodde drygt 42 700 invånare i kommunen. Det senaste kommunala 

befolkningsmålet är att det år 2020 ska bo minst 49 000 invånare i kommunen. 

År 2015 visar att arbetspendlingen i kommunen som helhet har en större utpendling ca 12 000 

resor/dag år än inpendling ca 7 800 resor/dag år 2015 mycket beroende på kommunens läge med 

närhet till Göteborg. Inom kommunens geografiska gränser genererar arbetspendlingen cirka 10 

000 resor/dag. 

 

1.1 Vad är en trafikplan? 

Transportsystemets främsta uppgift är att ge tillgänglighet1 för alla, där tillgänglighet kan 

definieras som med vilken enkelhet det är möjligt att nå något önskvärt. Alla som lever och 

verkar i Kungälvs kommun ställer sina egna krav på transportsystemet. Trafikplanen ska vara ett 

stöd i att skapa en balans mellan den tillgänglighet som transportsystemet ger, och de effekter 

som transporter har på samhället. 

Den nya trafikplanen är ett inriktningsdokument med målår 2030 och innehåller en övergripande 

bristsanalys av transportsystemet inom kommunen för att visa var de viktigaste motstridiga 

intressena och konflikterna finns. Utifrån bristanalysen samt kunskap och tidigare erfarenheter 

inom förvaltningen kan strategier tas fram som också grundar sig i trafikplanens strategiska mål 

och resultatmål. Nästa steg är att strategierna konkretiseras i planer innehållande fördjupade 

strategier och mål, som går mot en önskvärd utveckling som trafikplanen pekar ut. Genom 

regelbundna uppföljningar kontrolleras om genomfört arbete har önskvärd effekt eller om 

förändringar i arbetet ska genomföras. 

  

                                                           
1 Tillgänglighet betyder möjlighet att kunna nå en målpunkt avseende såväl persontrafik som godstransporter. 
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1.2 Varför en trafikplan? 

Tillväxten inom kommunen i närtid som på längre sikt kommer ställa nya krav att befintlig 

infrastruktur används effektivt. I kombination med kommunala, regionala och nationella mål2 om 

ökad hållbarhet inom miljö, transport och bebyggelse finns ett behov av att tänka efter, och även 

tänka nytt, kring hur trafiken3 ska planeras i Kungälv kommun. För att kommun ska kunna bidra 

till att uppsatta mål uppfylls (nationella, regionala och kommunala) behövs en ny strategiskt 

inriktad trafikplan arbetas fram. 

En allt viktigare aspekt som får större genomslag är att mycket stillasittande har en negativ 

påverkan på människors hälsa. Relaterat till transporter innebär det att bilen har störst negativ 

påverkan och gång har störst positiv påverkan på hälsan. Alla dessa aspekter är viktiga skäl till att 

planera för hållbart resande och att skapa en attraktiv kommun. 

 

1.3 Avgränsningar 

Trafikplanen behandlar hela kommunen med fokus på huvud- och sekundärstråken, vilket 

inkluderar centralorten4, serviceorter och landsbygd. 

Genom ett långsiktigt perspektiv med strategier som verkar både på kort och lång sikt skapas 

förutsättningar för ett tydligt och robust samhällsplanerande över flera mandatperioder, där målår 

sätts utifrån andra styrdokuments fastställda målår. För att samtidigt hålla trafikplanen 

uppdaterad bör den aktualitetsprövas samtidigt som översiktsplanen. 

 

1.4 Trafikplanens samband med andra inriktningsdokument 

Inom kommunen finns strategiska ställningstaganden för samhällsplaneringen i form av 

inriktningsdokument såsom Vision 2040, Översiktsplan 2010 och Kommunfullmäktiges 

strategiska mål. För att kommunens samhällsplanering ska vara stringent och tydlig krävs att 

trafikplanen är synkroniserade med dessa. Trafikplanen påverkas även av andra strategiska mål 

genom dess relation till andra kommunala styrdokument som till exempel Energiplan, 

Bostadsförsörjningsprogram (under framtagande), Lokalförsörjningsprogram, Miljöpolitiskt 

program och Näringslivsplan m fl. 

  

                                                           
2 Sveriges transportpolitiska mål och Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 
3 Trafik är förflyttning av människor, gods och information oavsett färdsätt och infrastruktur. 
4 Centralorten inkluderar Kungälv och Ytterby. 
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2. Bristanalys och behov i Kungälv 
Nedanstående sammanfattas brister och behov i Kungälvs kommuns transportsystem. 

Sammanställningen grundas främst i erfarenheter sedan tidigare trafikplaner samt tjänstemäns 

och politikers kunskaper. Dessa ligger till grund för formulerandet av trafikplanens strategiska 

mål. 

Bristanalysen visar: 

• I tättbebyggt område är få gång- och cykelvägar separerade.  

• Vägvisning av gångvägar och cykelbanor är inte tillräcklig. 

• Drift och underhåll där fotgängare och cyklister färdas är undermålig. 

• Pendlingsmöjligheterna till och från serviceorterna med kollektivtrafik för 

invånare är inte tillräckliga. 

• Kollektivtrafik är inte tillräcklig ute i stora delar av landsbygden. 

• Kapaciteten och pålitligheten på södra Bohusbanan är bristfällig. 

• Kommunen arbetar inte i tillräcklig utsträckning med ”hållbart resande”. 

• I dagsläget saknas det en sammanhållen strategi för parkeringsfrågorna för hela 

kommunen. 

• I dagsläget saknas det en strategi för utbyggnad laddinfrastruktur för 

personfordon. 

• Antalet passager över älvarna är få vilket ger ett störningskänsligt 

transportsystem. 

• Det är otydligt i Kungälvs tätort och Ytterbys transportsystem var 

genomfartstrafik ska ledas. 

Bristanalysen har påvisar ett antal behov gällande transportsystemet som Kungälvs kommun står 

inför. Några av de mer övergripande är: 

• Gena gång- och cykelbanor i befintliga tätbebyggda områden. 

• Säkra och sammanhängande cykelbanor med säkra cykelpassager i tätbebyggt 

område. 

• Pålitlig och punktlig kollektivtrafik i hela kommunen. 

• Pålitlig och punktlig kollektivtrafik i det regionala perspektivet. 

• Långsiktigt effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur med god 

framkomlighet för kollektivtrafiken. 

• Omställning från ensambilåkande till hållbart resande, idag och i framtiden.> 
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3. Trafikplanens strategiska mål och resultatmål 
Trafikplanens inriktning definieras av strategiska mål och resultatmål. Dessa utgår från styrande 

dokument dels på nationell och regional nivå men även på kommunal nivå, det vill säga 

inriktningar som Kungälvs kommun har tagit fram. 

På nationella nivå är det framförallt Nollvisionen och det övergripande transportpolitiska målet 

med tillhörande funktions- och hänsynsmål som vägleder tillsammans med två av 

miljökvalitetsmålen, begränsad klimatpåverkan och frisk luft.   

Vägledande på regional nivå är Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra 

Götaland som behandlar transportsystem, gods- och persontransporter samt Regionalt 

trafikförsörjningsprogram genom mål om ökad kollektivtrafikandel.  

På kommunal nivå, inom Kungälvs kommun, är Vision 2040 den kommunövergripande visionen 

där området ”Framtid och utveckling” är vägledande för trafikplanen. I Kommunfullmäktiges 

strategiska mål är det målet om minskad miljö- och klimatpåverkan som är drivande. De 

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. 

 

3.1 Trafikplanens strategiska mål 

Trafikplanens strategiska mål är de utpekade mål som trafikplanens strategier ska verka mot. De 

är definierade utifrån övergripande mål som beskrivits ovan. 

• Öka andelen hållbara resor. 

• Ny bebyggelse ska stödja en välutbyggd och attraktiv kollektivtrafik genom att i 

första hand utvecklas i huvud- och sekundärstråk samt i serviceorter. 

• Öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafikmiljöer. 

• Öka samnyttjande av trafikslag. 

• Minskad miljö- och klimatpåverkan. 
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3.2 Trafikplanens resultatmål 

Trafikplanens resultatmål är konkreta och mätbara i syfte att komplettera de strategiska målen. 

Resultatmålen är kopplade till trafikslagen gång, cykel, kollektivtrafik och bil med målår 2030. 

• Öka andelen gångresor till 15 %, i kommunen som genomsnitt. 

• Öka andelen cykelresor till minst 10 %, i kommunen som genomsnitt. 

• Öka andelen kollektivtrafikresenärer till minst 40 %, i kommunen som 

genomsnitt. 

• Minska ensambilåkandet i kommunen som genomsnitt. 

 

Figur 3.2-1 Mål för färdmedelsfördelning i kommunen som genomsnitt, år 2030. Beskriven färdmedelsfördelning för bil är en 
konsekvens av uppsatta mål för färdmedelsandelarna för gång, cykel och kollektivtrafik. 

För att uppnå trafikplanens strategiska mål och resultatmål har strategier tagits fram vilka beskrivs 

i kapitel 4. Ett mål kan innefattas i flera strategier och vice versa. 
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4. Strategi för hållbart resande 
Den övergripande strategin för att uppnå trafikplanens strategiska mål och resultatmål är hållbart 

resande. Hållbart resande kan definieras som transporter och resande som är effektiva och bra 

för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö. I en mer praktisk hållning menas 

att resande i första hand sker med hållbara färdsätt som gång, cykel och kollektivtrafik eller att 

resor inte behöver göras alls. Det konkreta arbetet att möjliggöra hållbart resande kan då delas in i 

två delar: 

• Att påverka människors attityder och beteenden i riktning mot ett mer hållbart 

resande. 

• Hållbar planering, som ger förutsättningar för ett effektivare resande 

I andra hand kan även en effektivare bilanvändning, i form av exempelvis bilpool eller 

samåkning, och i viss mån också resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon räknas som 

hållbart resande. 

Som kommunens vision anger finns en tydlig miljöprofil och strävan efter ett långsiktigt hållbart 

samhälle. En viktig del för att uppnå visionen är att arbeta med hållbart resande. För att uppnå 

hållbart resande är det av stor vikt att se till hela resan, från start till slut. För att skapa förståelse 

för hur vi ska uppnå en attraktivt och tillgängligt kommun bör fokus ligga på att det är människor 

och gods som utgör trafiken, inte fordon. 

Ett verktyg för att gå mot hållbart resande är att använda fyrstegsprincipen. Den har tagits fram 

av Trafikverket och är ett förhållningssätt för planering som innebär att möjliga lösningar prövas 

stegvis. Principen innebär att åtgärder väljs i ordningen Tänk om, Optimera, Bygg om och sist 

Bygg nytt. Inom kommun bör fyrstegsprincipen användas för att identifiera lämpliga lösningar. 

Nedan redogörs för delstrategier som alla verkar mot trafikplanens huvudstrategi – Hållbart 

resande. 

 

4.1 Strategi för bättre tillgänglighet som bidrar till attraktivt Kungälv 

Bilen är en grundläggande förutsättning för att dagens samhälle ska fungera. Så kommer det med 

all sannolikhet att fortsätta att vara under överskådlig framtid. Däremot kan inte bilen lösa alla 

människors res- och transportbehov. En ökad biltrafik leder bland annat till ökat markanspråk 

för infrastruktur, buller- och luftföroreningar, trängsel, sämre framkomlighet och tillgänglighet 

för kommuninvånare och näringsliv vilket påverkar attraktivitet på flera olika plan. 

Genom att prioritera yteffektiva trafikslag kan bilköer förebyggas och tillgängligheten i 

kommunen öka. Fler kommuninvånare, verksamma, in- och utpendlare får då lättare att ta sig till 

arbete och skola, handel och nöjen, rekreation och fritidsaktiviteter. En god tillgänglighet med 

olika trafikslag inom, till och från Kungälvs kommun bidrar till att stimulera 

arbetsmarknadsregionen och är gynnsamt för såväl kommuninvånare, som in- och utpendlare 

och näringslivet i kommunen. En förändrad färdmedelsfördelning skapar både utrymme för 

andra nyttor än trafik och krävs för att skapa bättre framkomlighet och ökad tillgänglighet för 

fler. 
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Att möta ökad biltrafik och bilköer med fler eller bredare gator och vägar har visat sig vara en 

kortsiktig lösning. Mer vägutrymme leder i stor utsträckning till inducerad, och totalt sett, ökad 

biltrafik. En sådan strategi är därmed inte förenligt med kommunen mål att öka andelen hållbara 

resor och minska ensambilåkandet. För att kommunen ska kunna växa hållbart måste det ske 

satsningar på alternativ till ökad framkomlighet för biltrafiken – det vill säga med ökad 

tillgänglighet och framkomlighet för cykel-, gång- och kollektivtrafik5. 

Gång, cykel och kollektivtrafik är alla mer yteffektiva färdslag än personbilstrafik – både när det 

gäller parkeringsytor och ytor för rörelse. Detta betyder att fler människor får plats att förflytta 

sig och vistas om fler väljer att gå, cykla eller resa med kollektivtrafiken – fler kan ta del av vad 

som erbjuds, se Figur 4.1-1. 

 

Figur 4.1-1 Olika färdsätts kapacitet för personresor och ytan de tar upp i gatumiljön. Källa: TÖI, Transportøkonomiskt 
institutt (Norge). 

En omdisponering av gatu- och stadsrum som leder till en ökad möjlighet att förflytta sig till fots, 

med cykel och kollektivtrafik innebär ett mer jämlikt transportsystem med större rörelsefrihet. 

Fler människor, oavsett kön, ålder, fysisk förmåga eller socioekonomiska förutsättningar, har 

tillgång till och möjlighet att förflytta sig med dessa färdslag i jämförelse med ett transportsystem 

som domineras av biltrafik. En utveckling mot en mer balanserad färdmedelsfördelning bidrar till 

en mer jämlik, demokratisk och tillgänglig stad för fler. 

  

                                                           
5 Inom begreppet kollektivtrafik innefattas även färdtjänst och särskild kollektivtrafik. 
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Strategier: 

• Prioritera yteffektiva trafikslag. 

• Öka tillgänglighet och framkomlighet för cykel-, gång- och kollektivtrafik. 

• Disponera om gatu- och stadsrum till en ökad möjlighet att förflytta sig till 

fots, med cykel och kollektivtrafik. 

• Fortsatt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i huvud- och 

sekundärstråken. 

• Kommunen samverkar med aktörer inom handel för att stärka 

möjligheterna till hållbara inköpsresor. 

 

4.2 Strategi för intermodala bytespunkter – hela resan 

Betydelsen av intermodala bytespunkter6 ökar när stor andel av resorna ska göras till fots, med 

cykel och med kollektivtrafik och en kombination av dessa färdslag. Dessa färdslag stärker 

varandra, vilket innebär att färdvägen till bytespunkten och i anslutning till bytespunkten måste 

det vara stor tillgänglig till exempelvis parkering. I kommunen finns de stora intermodala 

bytespunkterna i Kungälvs tätort, Ytterby och Kode. 

För de som inte kan ta sig till kollektivtrafik till fots eller med cykel bör det finnas möjlighet till 

pendelparkering. Detta gäller framför allt bytespunkter i serviceorterna. 

Strategier: 

• Det ska vara tryggt att vistas i anknytning till kollektivtrafikknutpunkterna. 

• Säkerställa att det finns tillräckligt med cykelparkering vid 

kollektivtrafikknutpunkter. 

• Det ska finnas pendelparkeringsmöjligheter vid kollektivtrafikknutpunkter i 

serviceorterna. 

 

4.3 Strategi för gatans betydelse för stadslivet 

För att möta de förmodade kommande trafikökningarna behöver ett helhetsgrepp tas på hur 

gatustrukturen i centralorten ska fungera i samspel med bebyggelse. Därmed blir den enskilda 

gatans eller vägens plats i helheten tydligare när man planerar nybyggnader eller ombyggnader i 

stadsmiljön. Gatustrukturen måste fastläggas med huvudmålet att skapa hållbart resande och 

utformas attraktivt för boende, besökare och verksamheter. 

Gatans utseende och utformning behöver stämma överens med dess funktion och den 

hastighetsnivå som önskas. Genom rätt gatuutformning kan mer självförklarande gator 

åstadkommas där trafikanten intuitivt inser vilken hastighet som gatan är avsedd för. 

  

                                                           
6 Betyder bytespunkt som kan ske med utnyttjande av flera trafikslag t.ex. gång, cykel, kollektivtrafik och bil 
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Strategier: 

• Skapa en översikt hur trafiken skall fungera i samspel med bebyggelse. 

• Skapa en tydlig funktionsindelning av trafiknätet där utformningen stödjer 

nätets funktion. 

• Utforma trafikmiljön enhetligt i tätbebyggda områden. 

• Utveckla samarbetet mellan aktörer som arbetar med trygghetsfrågor. 

 

4.4 Strategier resor till/ från Kungälvs kommun 

Kungälvs kommun är med sin lokalisering tydligt sammankopplad med Göteborgsregionen. 

Kommunen är en del av arbetsmarknaden i Västsverige. Kommunen har ett flertal stora 

arbetsplatser men i huvudsak ett stort antal småföretag. Arbetspendlingen visar 

utpendlingen är cirka 50 % större än inpendlingen. Eftersom alla sekundärstråk, samt mindre 

stråk, i kommunen kopplas huvudstråket har kapacitetstaket i stort sett nåtts. För att klara 

den utmaningen krävs att en andel av dessa pendlare väljer att resa på annat sätt än med bil. 

Enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet i Västra Götaland ska 40 % av alla resor göras 

med kollektivtrafik år 2025. Idag görs cirka 28 % av resorna med kollektivtrafik. Kommun är 

beroende av en fungerande mobilitet7, både lokalt och regionalt, och det är därför en stor 

utmaning att göra resandet hållbart både ur miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen om tillgänglighet, enkelhet och 

framkomlighet säkerställs. 

Med Kungälvs kommuns placering kommer en stor andel av personresorna till och från 

kommunen att göras med kollektivtrafik eller personbilar. Det är av stor vikt att studera hur 

människor gör hela resan från hemmet till jobbet, skolan, fritidssysselsättningen etc. Alla invånare 

har inte en busshållplats eller tågstation inom gång eller cykelavstånd vilket innebär att 

möjligheten till pendelparkering kan vara avgörande för ett hållbart resande i dessa fall. 

För att uppnå att 40 % av resorna görs med kollektivtrafik är det viktigt att arbeta med en 

kombination av olika strategier. Detta stärker även den enskilda strategin och ger positiva 

synergieffekter. 

 

4.4.1 Samverkan med regionala aktörer 

Sveriges näst största stad är Göteborg och är Västsveriges största regionala nod. För att 

möjliggöra hållbart resande i regionen är det viktigt att ny bebyggelse i Kungälvs kommun och 

andra kommuner sker i nära anslutning till starka kollektivtrafikstråk. För att lyckas med detta är 

samverkan med regionens aktörer (grannkommuner, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, 

                                                           
7 Mobilitet är möjligheten för människor och gods att förflytta sig från en plats till en annan. 
I trafikplanen avser begreppet mobilitet att en växande befolkning ska ges goda möjligheter att resa hållbart 
och att gods kan transporteras effektivt. 
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Göteborgsregionens kommunalförbund, andra organisationer och kommunens invånare) av 

yttersta vikt. 

Strategier: 

• Lokalisera nya bostads- och verksamhetsområden huvudsakligen i 

anslutning till kollektivtrafikstråk. 

• Förtätad bebyggelse kring intermodala bytespunkter främst i Kungälv och 

Ytterby tätort samt i serviceorter. 

• Samverka med regionala intresseorganisationer inom transportsektorn. 

• Sprid kunskap och utbyt erfarenheter med regionala aktörer. 

 

4.4.2 Ökade möjligheter till kollektivtrafikresande i regionen 

Kollektivtrafiken är ett system som knyter samman internationella, nationella, regionala och 

kommunala målpunkter. För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv krävs att restidsskillnaderna 

mellan bil och kollektivtrafik samt att kollektivtrafikens restider i rusningstid minskar. Därtill ska 

kommunen arbeta för att öka pålitlighet och turtäthet. Möjligheterna att arbeta eller göra andra 

saker under resan är även det en viktig konkurrensfördel gentemot bilen. 

Den regionala tågtrafiken i Bohusstråket kopplar samman Ytterby och Kungälvs tätort med 

Kode, Göteborg och Bohuslän, i förlängningen hela Sverige. Även med regionbusstrafik är 

Kungälvs kommun sammanlänkat med flera grannkommuner. Kommunen ska verka för att 

tågtrafiken genom kommunen trafikerar som pendeltåg. 

Strategier: 

• Färdigställa plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik 

• Lokalisera nya bostads- och verksamhetsområden i huvudsak i anslutning 

till kollektivtrafikstråk. 

• Förtätad bebyggelse kring intermodala bytespunkter främst i Kungälv och 

Ytterby tätort samt i serviceorter. 

• Verka för hög turtäthet, hög pålitlighet och kortare restider i 

kollektivtrafiken. 

• Verka för samordning av buss- och tågtider. 

• Kommunen arbetar för att underlätta pendling med regionalbuss till våra 

stora arbetsplatsområden. 

• Utveckla samarbetet med aktörer inom kollektivtrafiken. 

• Kommunen deltar i samarbeten kring järnväg för att stärka järnvägens roll i 

den regionala trafiken, men också nationellt. 

• I samverkan med besöksnäringen marknadsföra hållbara resor. 
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4.4.3 Bilparkering och tillgång till parkering  

Tillgång till gratis bilparkering nära arbetsplatser eller målpunkter har stor betydelse för val av 

färdsätt. Tillgången och kostnaden av bilparkering är ett starkt styrmedel som kan användas för 

att minska biltrafiken. Utbudet och kostnaden av bilparkering vid arbetsplatser i kommunen bör 

kartläggas. Detta ska sedan ligga till grund för ständig utveckling av kommunens strategiska 

arbete med parkering och parkeringsnorm samt stödja arbetet med hållbart resande. 

Strategier: 

• Färdigställa kommuntäckande plan för smart och effektiv parkering. 

• Kartlägga parkeringsplatsers utbud och regleringsformer, de kommunen har 

rådighet över. 

• Samnyttjande av parkeringar. 

• Verka för ett p-ledningssystem som minskar söktrafiken. 

 

4.5 Strategier resor i Kungälv 

Arbetspendlingen med start och slut inom kommunens gränser står för nästan lika många resor 

per dag som utpendlingen och de resor som görs med bil trafikerar i mångt och mycket samma 

stråk som in- och utpendlarna. 

Arbetspendling bidrar till en stor andel av det totala trafikarbetet men en betydande andel av alla 

resor sker även till fritidssysselsättningar och andra aktiviteter, både på vardagar och helger. Valet 

av färdsätt till och från arbetet är i många fall även avgörande för vilket färdsätt som används till 

andra typer av resor, t.ex. hämta och lämna barn, handla livsmedel etc. 

Precis som för de delregionala och regionala resorna ska minst 40 % av resorna inom Kungälvs 

kommun ske med kollektivtrafik år 2025. Senast sammanställda färdmedelsdata för kollektivtrafik 

i kommunen är från år 2014 där cirka 10 % av resorna skedde med kollektivtrafik. Målet är 

ambitiöst men skillnaden för resor inom kommunen är att möjligheten att gå och cykla är större 

än för de delregionala och regionala resorna. Cirka hälften av kommunens invånare bor i 

centralorten vilket pekar på att potentialen att fler kan gå och cykla för de kortare resorna under 5 

kilometer är stor. För de längre resorna är kollektivtrafik fortfarande mycket viktig om andelen 

bilresor inte ska öka. 

Möjligheterna och potentialen att nå 40 % kollektivtrafikresor varierar beroende på var i 

kommunen invånarna bor. Då är det rimligt att andelen kollektivtrafikresor är större för de som 

bor i Kungälvs tätort och Ytterby jämfört med de som bor på mindre kollektivtrafiktäta platser i 

kommunen. 

För att förändra resvanor krävs en kombination av olika typer av insatser – både insatser för 

beteendeförändring och fysiska åtgärder. Tillsammans skapar de synergieffekter och möjliggör för 

kommuninvånarna att kunna förflytta sig med olika färdsätt vid olika typer av resor. 
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4.5.1 Gångtrafik – alla resor startar och slutar till fots 

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, 

Ytterby och Kode där bebyggelsetätheten kommer att öka med nyexploatering 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. 

Strategier: 

• Färdigställa plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel. 

• Verka för att fler barn och ungdomar går till/från skolan och 

fritidsaktiviteter. 

• Verka för separering av gång- och cykeltrafik på vältrafikerade stråk. 

• Utforma gångstråk enhetligt, sammanhängande och gent. 

• Öka tryggheten på gångstråk. 

• Fortsatt tillgänglighets- och säkerhetsanpassning av gång- och 

cykelpassager. 

• Prioritera yta för gångtrafik i tätbebyggda områden. 

• Förbättra vägvisningen längs gångstråk. 

• Kontinuerligt förbättra standarden på underhåll och vinterväghållning. 

 

4.5.2 Cykeltrafik 

Från Västra Parken i centrala Kungälvs tätort nås stora delar av centralorten inom 5 kilometer. 

Det indikerar att potentialen för att öka andelen cykelresor till- och från målpunkter i stadskärnan 

och närliggande områden är hög. 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. 

Barriärer i form av topografi och transportinfrastruktur kan bidra till att viljan och möjligheten att 

cykla begränsas. För att öka andelen cykelresor i kommunen behövs ett attraktivt cykelnät med 

gena och sammanhängande stråk främst inom Kungälv, Ytterby samt serviceorter 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. Det är också viktigt att arbeta för en bra drift och underhåll av cykelvägnätet för 

att minska risken för olyckor orsakade av ojämn beläggning och halka. 
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Cykling behöver prioriteras högre i tätbebyggda områden än idag, sett till yta och framkomlighet. 

Cykelvägnätet behöver koppla samman viktiga målpunkter i kommunen, inom och mellan 

kommunens tätbebyggda områden samt på landsbygd. Genom att systematiserat dela in 

cykelstråk gällande funktion, både inom tätbebyggt område och landsbygd, kan lämpliga åtgärder 

identifieras. Fotgängare och cyklister är olika färdsätt och har olika behov, vilket också ska 

återspeglas i planering av respektive färdsätt. Inom tätbebyggt område ska cykelbanor separeras 

med gångtrafik i så stor utsträckning som möjligt och 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). 

Strategier: 

• Färdigställa plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel. 

• Verka för att fler barn och ungdomar cyklar till/från skolan och 

fritidsaktiviteter. 

• Verka för separering av gång- och cykeltrafik på välanvända stråk. 

• Utforma cykelstråk enhetligt, sammanhängande och gent. 

• Utöka och förbättra möjligheterna till cykelparkering. 

• Öka tryggheten på cykelstråk. 

• Fortsatt tillgänglighets- och säkerhetsanpassning av gång- och 

cykelpassager. 

• Prioritera yta för cykeltrafik i tätbebyggda områden. 

• Förbättra vägvisningen längs cykelstråk. 

• Kontinuerligt förbättra standarden på underhåll och vinterväghållning. 

 

4.5.3 Kollektivtrafik 

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. 

Buss- och tågtrafiken i kommunen möjliggör ett stort antal resmöjligheter inom kommunen och 

ut i regionen men kollektivtrafikens marknadsandelar bedöms fortfarande vara utvecklingsbara. 

En annan mycket viktig aspekt är kvaliteten på den kollektivtrafik som erbjuds. Här är pålitlighet, 

turtäthet och restid mycket viktiga parametrar. Turtätheten kan påverkas i positiv riktning med 

hjälp av förtätning av bebyggelse/verksamheter i befintliga kollektivtrafikstråk, medan pålitlighet 

och restid påverkas av vilken framkomlighet som kollektivtrafiken ges i gaturummet. I detta 

sammanhang vore det en god idé att följa upp hur restidskvoten kollektivtrafik/bil ser ut dels 

idag och dels följa hur den utvecklas över tid för ett antal utvalda reserelationer. 

För att nå en ökad andel kollektivtrafikresor i kommunen bör de stationsnära lägena tas tillvara. 

De större intermodala knutpunkterna som finns idag behöver samverka på ett bättre sätt, med 

bättre resmöjligheter sinsemellan. Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken har hög 
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turtäthet, hög pålitlighet och korta restider samt att infrastruktur för kollektivtrafiken har god 

standard. 

En stor del av resorna med kollektivtrafiken görs till arbete och skola där turutbudet är prioriterat 

för dessa typer av kollektivtrafikresor. Det är även viktigt att beakta invånarnas möjlighet att resa 

med kollektivtrafik på fritiden. För dessa resor är det inte ekonomiskt försvarbart att erbjuda en 

kollektivtrafik med hög turtäthet till många olika destinationer, men det finns en rad andra 

åtgärder att arbeta med för att fritidssysselsättningar ska vara tillgängliga med andra färdmedel än 

egen bil även utanför arbetstid. 

För att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv är det även viktigt att arbeta för en trygg 

kollektivtrafik, på fordonet men även i anslutning till hållplatser, kollektivtrafikknutpunkter och 

anslutande gång- och cykelvägar. 

Strategier: 

• Färdigställa plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik. 

• Verka för hög turtäthet, hög pålitlighet och kortare restider i 

kollektivtrafiken. 

• Förkorta restiderna i kollektivtrafiken genom tydlig avvägning mellan restid 

och antalet hållplatsstopp. 

• Utveckla samarbetet med aktörer inom kollektivtrafiken. 

 

4.5.4 Biltrafik 

Att resa med bil är flexibelt och i många relationer det snabbaste färdsättet i Kungälv idag. En 

stor del av dagens bilresor som kommuninvånarna genomför skulle dock kunna ske med andra 

färdsätt. Att minska bilresandet får inte bara positiva effekter på miljö, hälsa, trafiksäkerhet och 

markutnyttjande, det innebär även att de resor som faktiskt måste göras med bil blir mer effektiva 

och pålitliga genom att trängsel minskar. En ökad andel hållbara resor möjliggör att luftkvalitet 

och bullernivåer förbättras.  

Även om andelen kollektivtrafikresor ska öka markant i kommunen kommer biltrafiken på sikt 

att utgöra en stor andel av resorna inom centralorten och kommunen i sin helhet. Trafiksäkerhet, 

effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur, förutsättningar för nya tekniker (drivmedel, el och 

automation) samt nya tjänster (t ex bildelning) behöver beaktas. Att möjliggöra minskade utsläpp 

från fordonstrafik handlar både om att använda de resurser som finns på ett mer effektivt sätt, 

liksom att möjliggöra ett byte till fossilfria drivmedel. Det är viktigt att minska 

energianvändningen oavsett vilken typ av drivmedel som avses. Tillsammans med ny teknik och 

klimatsmart samhällsplanering minskar behovet av energi.  

Bilinnehavet i kommunen är idag relativt högt vilket ställer krav på bland annat bilparkering vid 

bostäder. Att verka för att en betydande andel av dagens bilresor som kommuninvånarna 

genomför istället sker med andra färdsätt är viktigt. Även en ökad bildelning i form av bilpool är 

ett bra sätt att skapa tillgång till bil utan att behovet att äga bilen. Genom att fler delar på samma 

bil sjunker efterfrågan på parkering, samtidigt som ”onödiga” bilresor kan ersättas med andra 

färdsätt. Förutom lägesspecifika egenskaper som närhet till attraktiv kollektivtrafik och service är 

ofta bilpool en av de mest effektiva åtgärderna för att minska bilinnehavet och därmed antalet 
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bilresor. Detta gäller både bland personer som överväger att helt avstå från bil eller för hushåll 

som funderar på att gå från två bilar till en bil. Oavsett var, bör parkeringsplatser för bilpool vara 

på de mest attraktiva parkeringsplatserna, exempelvis nära entréer eller hissar, för att ytterligare 

stimulera användandet. 

Strategier: 

• Färdigställa plan för hållbar och trafiksäker biltrafik 

• Verka för att körsträcka med bil per invånare minskar med fokus på skol- 

och arbetsresor. 

• Kommunen som arbetsgivare, även kommunala bolag, ska verka för att 

effektivisera sina anställdas resor till och från arbetet. 

• Stöd företagens arbete med att effektivisera sina anställdas resor till och 

från arbetet. 

• Uppmuntra och stöd lokala initiativ kring samåkning/bilpooler. 

 

4.5.5 Parkering 

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. Vilken 

prissättning och annan reglering kommunen inför för de kommunala parkeringsplatserna för bil 

och godstrafik har stor påverkan på hur stor parkeringsefterfrågan kommer att bli, och därmed 

även trafikalstringen. En strategisk parkeringsplanering är på så vis en mycket viktig del i ett 

hållbart transportsystem. 

För att uppmuntra elbilsanvändningen bör laddplatser för elbilar införas på ett antal 

parkeringsplatser i strategiska lägen i kommunen. Laddplatser bör uppföras på både gatumark 

och i parkeringsanläggningar. Även om miljöpåverkan från biltrafiken kan minska genom elbilar 

kvarstår problematiken att de tar samma yta i anspråk, ytan som eventuellt kan nyttjas mer 

effektivt. 

Strategier: 

• Färdigställa en kommuntäckande plan för smart och effektiv parkering.  

• Upprätta plan för pendelparkeringar i kommunen. 

• Översyn av parkering i kommunen – vilka typ av parkering som ska vara 

belägen var. 
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4.6 Strategi för mobility management 

Mobility management är ett koncept med verktyg för beteendeförändring inom transportområdet 

i syfte att skapa hållbart resande. För att kunna minska energiförbrukningen och koldioxidutsläpp 

i kommunen visar forskning att det är nödvändigt att utöver tekniska framsteg på fordons- och 

drivmedelssidan även ändra beteendet hur vi väljer att transportera oss. Mobility management 

består av åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. 

Det kan även vara ett sätt att få kommuninvånare och näringsliv mer delaktiga i 

planeringsprocessen. 

Kommunen ska arbeta med mobility management som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten. Möjligheter finns för allmänheten att lämna åsikter och förslag, vilket är positivt 

för att inkludera medborgarna mer i trafikplaneringsprocessen. Detta arbete kan kompletteras 

med att genomföra fler mobility management-åtgärder för att informera och uppmuntra till mer 

hållbara resvanor och en effektivare nyttjande av det befintliga transportsystemet. Genom att 

involvera mobility management i tidiga skeden och i all trafikplanering i kommunen kan mer 

hållbara och transportval stödjas. 

Strategier: 

• Färdigställa plan för samhällsplanering för hållbart resande 

• Uppmuntra invånarna att resa mer hållbart genom mobility management-

åtgärder. 

• Gå med i redan etablerade mobility management-projekt/koncept i 

regionen, som bidrar till erfarenhet och att komma in i tänket. 

• Att i kommunens arbete med trafikplanering och infrastrukturåtgärder alltid 

kombinera dessa med mobility management-åtgärder. 

• Vid genomförande av mobility management-åtgärder för kommunens 

invånare ska motsvarande aktivitet genomföras riktat mot anställda vid 

Kungälvs kommun. Denna princip syftar till att Kungälvs kommun ska 

vara ett föredöme och visa vägen mot hållbara transporter. 

 

4.6.1 Inspiration ger motivation till förändring 

Tillsammans med utveckling av den fysiska infrastrukturen behövs satsningar för att involvera, 

inspirera och informera kommuninvånarna. Detta för att den fysiska infrastrukturen ska användas 

fullt ut och nå sin fulla potential. Genom att kommunen påbörjar arbete med mobility management 

kan förbättras förutsättningar och acceptans för hållbara transporter. I förlängningen bidrar detta till 

att skapa en större efterfrågan av lösningar för hållbart resande, vilket i sin tur ytterligare driver 

utvecklingen i en önskad riktning. En mängd åtgärder, kampanjer och aktiviteter har genomförts 

genom åren. Det finns en utvecklingspotential att i högre utsträckning samordna mobility 

management med den fysiska bebyggelseplaneringen, främst i Kungälvs tätort, Ytterby och 

serviceorter. 
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4.7 Strategi för hållbar godstrafik 

Godstrafiken i kommunen berör oss på flera sätt. Allt som köps och konsumeras måste nå 

kommuninvånare och kommunens besökare, antingen till bostaden eller till de restauranger, 

caféer, affärer etc. som utgör kommunens utbud. Efter förbrukning krävs fungerande returflöden 

i form av avfallshantering och återvinning. Godstrafiken inom kommunens geografiska område 

står inför ett antal utmaningar under de kommande åren. Inte minst eftersom att befolkningen 

förväntas fortsätta växa och att miljö- och klimatutmaningarna blir tydligare. 

Förändrade och mer balanserade färdmedelsfördelningar för persontransporterna skapar 

möjligheter för en mer effektiv godstrafik. Godstrafikens tillgänglighet ökar då andelen hållbara 

resor ökar. Satsningar på yteffektiva personresor och samnyttjade ytor i form av gågator och 

gångfartsområden kan även förbättra tillgängligheten för varuleveranser i tätbebyggda områden. 

En utbyggnad av cykelinfrastrukturen skapar även möjligheter för att frakta gods med cyklar i 

tätbebyggda områden, där potentialen är störst i Kungälvs tätort. Införandet av gångfartsgator 

gynnar både stadsliv och skapar möjligheter för ökad tillgänglighet för godstrafiken att lossa och 

lasta. Genom att verka för en samordning av leveranser kan antalet godstransporter minska. 

I likhet med att ny bebyggelse i första hand ska utvecklas i huvud- och sekundärstråk ska nya 

verksamheter i första hand förläggas där det redan finns robust infrastruktur. Detta gäller 

framförallt verksamheter som inte är lämpliga att förläggas i centrala lägen i centralorten eller 

serviceorterna. Med robust infrastruktur menas erforderlig, befintlig infrastruktur för den 

specifika verksamheten. I serviceorterna lämpar sig lokala verksamheter medan det i centralorten 

även är lämpligt med större verksamheter som kräver mycket transporter. 

Strategier: 

• Färdigställa plan för hållbar godstrafik. 

• Verka för att nya verksamheter förläggs vid befintlig, robust och tillgänglig 

infrastruktur. 

• I serviceorterna lämpar sig lokala verksamheter medan det i centralorten 

även är lämpligt med större verksamheter som kräver mycket transporter. 

• Stöd företagens arbete med att minska sina transporter. 

• Stimulera användning av renare och tystare godstrafikfordon, särskilt i 

tätbebyggt område. 

 

4.8 Strategi för miljöfordon, tekniska innovationer och förnybara bränslen 

Parallellt med att arbeta med förändrade och mer balanserade färdmedelsandelar bör kommunen 

främja renare, tystare och bränslesnålare fordonstransporter. Eftersom en betydande andel 

bilresor även kommer göras i framtiden behövs fortsatta satsningar på miljöfordon och förnybara 

bränslen. Andelen motorfordon som drivs av miljövänligare drivmedel än bensin och diesel bör 

öka för att ytterligare minska motorfordonssektorns miljöpåverkan. Satsningar på eldrivna stads- 

och regionbussar kan ge effekt på luftkvalitet och bullermiljön i kommunen, främst i Kungälvs 

tätort och Ytterby. Kommunen ska även främja en energieffektiv färjetrafik som genererar 

mindre utsläpp än dagens fordon. 
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Kommunens interna verksamheter genererar en betydande mängd transporter. I detta vilar ett 

stort ansvar och en möjlighet att driva på utvecklingen och efterfråga förnybara och fossilfria 

bränslen. 

En ökad användning av elcyklar innebär att cykeltrafiken kan vara en större konkurrent till 

biltrafiken. Elektrifiering av kollektivtrafiken bidrar till tystare, renare och mer attraktiva 

stadsmiljöer. Störst miljövinster uppnås om kollektivtrafiksystemet attraherar bilister. I 

kommunens perspektiv har ett utbyggt elbussystem bäst möjlighet att locka dessa resenärer till 

kollektivtrafiken. Mer miljöanpassade distributionsfordon kan också bidra i samma riktning. 

Detta blir inte minst viktigt i en växande stad med ökande varuflöden. 

Strategier: 

• Stimulera användningen av energieffektiva fordon. 

• Stimulera användning av renare och tystare fordon. 

• Verka för etablering av tankställen för förnybara drivmedel. 
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5. Fortsatt arbete 
För att uppnå trafikplanens strategiska mål och resultatmål med avstamp i strategierna, där 

huvudstrategin är hållbart resande, är nästa steg att upprätta planer som ska leda till att 

trafikplanens strategiska mål och resultatmål uppfylls. 

Planerna föreslås att delas upp i följande delar: 

• Samhällsplanering för hållbart resande 

• Attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel 

• Konkurrenskraftig kollektivtrafik 

• Smart och effektiv parkering 

• Hållbar och trafiksäker biltrafik 

• Hållbar godstrafik 

 

Planerna riktar sig främst till kommunala förvaltningar men förhoppningen är även att de ska 

motivera andra aktörer att arbeta åt samma håll. 

 

6. Uppföljning 
Kommunen ska i sin dagliga verksamhet succesivt förverkliga trafikplanens strategiska mål och 

resultatmål. Utan uppföljning är det svårt att ta rätt beslut eftersom kunskap saknas om 

genomförda åtgärder har gett önskad effekt. Uppföljning av uppsatta mål i trafikplanen och 

indikatorer i respektive plan kommer därför vara viktigt. 

Målsättningen är att följa upp och utvärdera trafikplanens måluppfyllelse med 4 års intervall, på 

liknande sätt som aktualitetsprövningen av översiktsplaner. 

Den senaste färdmedelsfördelning för kommuninvånarna togs fram inom ramen för en 

resvaneundersökning som genomfördes år 2014. Under år 2017 kommer kommunen att ingå i en 

liknande resvaneundersökning där resultatet kommer att utgöra bas för planerna. 

Trafikplanens strategiska mål och resultatmål kommer att följas upp i kommunens 

uppföljningsverktyg. 
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Anteckningar – Årsmöte för Ett enat Bohuslän 11 mars 2022 
 

Tid och plats: kl. 9-14, 11 mars 2022, Akvarellmuseet Skärhamn 

 

Dessa årsmötesanteckningar kompletteras med deltagarförteckning.  

 

1. Välkomna och inledning  

Miguel Odhner, ordf. Styrgruppen för Ett enat Bohuslän hälsar välkommen och öppnar mötet.  

Ordförande ger en bakgrund till Ett enat Bohuslän, om årsmötets roll, styrgruppens roll samt 

presenterar dagens agenda. 

Martin Johansen, KSO Tjörn hälsar välkommen till Tjörn samt beskriver besöksnäringens styrkor, 

betydelse och utmaningar framöver. 

Bera Nordal, museichef Nordiska Akvarellmuseet hälsar välkommen och berättar om museet och 

kommande utställning.  

2. Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson 

Näringsministern deltar i mötet via länk och ger en sammanfattning av regeringens arbete med 

besöksnäringsfrågor, en beskrivning av besöksnäringens betydelse som basnäring samt svarar på 

frågor från publiken. 

 

3. Vad har hänt inom fokusområdena under 2021?  

 

• Hållbarhet   

Marie Linde, Turistrådet Västsverige, Åsa Massleberg, Strömstad kommun och Elenor 

Olofsson, Tanums kommun presenterar arbete med hållbarhet. 

 

Under året 

För tillfället är 40 kommuner och ca 400 företag anslutna till Hållbarhetsklivet, Västsveriges 

gemensamma strategi för en hållbar besöksnäring. Flera kommuner har tagit fram 

besöksnäringsstrategier baserade på Hållbarhetsklivet och företag använder det i sitt 

utvecklingsarbete.  

 

Lokala uppföljningar på hållbarhetswebbinariet – Vägen till en hållbar destination har 

genomförts och samarbetet med Energirådgivningen har tagits vidare.  

Erfarenhetsutbyte sker med området runt Hornborgasjön.   

En kampanj planeras i samverkan med Håll Sverige Rent: ”Håll Bohuslän rent” 

 

Framåt  

- Kampanj Håll Bohuslän rent - våren 2022 

- Fortsatt samverkan med Hornborgasjön 

- Kompetensförsörjning – stötta & sprida befintliga insatser 

- Fortsatt samarbete med Energirådgivningen med fokus på satsningen 

 ”Hela Sverige laddar” 

- Hållbarhetswebbinarium för hela Bohuslän – hösten 2022 
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• Vandringsleder (Bohusleden och Kuststigen)  

Linus Kron, Västkuststiftelsen presenterar arbetet med vandringsleder i Bohuslän. 

Under året 

Arbetet med Bohusleden och Kuststigen har gått framåt under året. Nya vindskydd och 

toaletter är på plats, hemsidan har förbättrats och en ny app är på gång. Några större 

omdragningar av leden har skett för att bättre matcha utbudet av företag längs leden och 

Kuststigen har kompletterats med nya sträckor på Öckerö.   

Framåt 

o Ansökan till Tillväxtverket 

o Spänger 

o Vindskydd 

o Toaletter 

o Utveckla kopplingen till besöksnäringen 

o Samarbete med norska Borgleden 

o Fler sträckor på Kuststigen 

  

• Cykelled genom Bohuslän  

Linus Kron, Västkuststiftelsen presenterar arbetet med cykelled genom Bohuslän. 

Under året 

Leden går under namnet Västkustleden. Dialog har först med Trafikverket angående ansökan 

om att bli nationell cykelled och Trafikverket har äntligen börjat hantera ansökan. Arbete har 

pågått i kommunerna om avtal, intern organisering och alternativa vägsträckor.  

Framåt 

I Uddevalla, Tanum och eventuellt Strömstad behöver bästa leddragning hittas. Inför det 

kommande året hoppas vi på ett godkännande av Trafikverket och att leden kan börja 

marknadsföras, skyltas och invigas. Helt klar blir leden först 2023 men redan 2022 kan den 

provcyklas och marknadsföras med hjälp av GPS-filer.  

  

• Tillståndsgivning  

Ronny Svensson, Orust kommun presenterar arbetet med tillståndsgivning 

 

Under året 

En arbetsgrupp med Svenskt näringsliv, Fyrbodals kommunalförbund, Orust och Uddevalla 

kommuner har bildats. Två digitala möten på två timmar har genomförts. I april hölls ett 

seminarium med temat ”Myndighetsutövning inför sommarsäsongen”. I september hölls ett 

möte med temat ”Vad tar vi med oss från arbetet under pandemin”.  

 

Framåt 

o Planering pågår för ett nytt möte i april. Om det blir två möten beror på deltagarnas 

önskemål. 
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• Kollektivtrafik och transporter  

Anders Brunberg, Uddevalla kommun presenterar arbetet med kollektivtrafik och transporter 

 

Under året 

Digitalt seminarium kring kollektivtrafik och transporter genomfördes i september. Deltagarna 

bestod av kommuner, besöksnäringsföretag, VGR, kommunalförbund och universitet. 

Slutsatsen från mötet var bland annat betydelsen av regelbunden kontakt med berörda parter, 

bättre information och kommunikation till besöksnäringen och besökare samt vikten av att dra 

nytta av befintliga projekt och satsningar.  

 

Framåt 

o Inventera projekt inom fokusområdet 

o Genomföra fysiskt seminarium eller workshop 

o Sammanställa kommunikationsmaterial 

 

 

4. Lokala turistorganisationernas insatser inom Ett Enat Bohuslän 

Ann Haraldsson presenterar de lokala turistorganisationernas arbete under året.  

o Utveckling och marknadsföring 

o Tillhandahålla information till besökare 

o Samverkansplattform för besöksnäringen 

o Hållbarhetsfokus 

o Framtidens besöksservice 

o Flera pågående projekt: 

o Hållbar besöksnäring i Väst 

o Hållbar kunskapsturism i Norra Bohuslän 

o Interregansökan Bohusläns museum 

o Produktpaketering inom naturturism 

 

5. Turistrådets arbete inom Ett enat Bohuslän 

 

Marie Linde presenterar Turistrådets arbete under året.  

 

Besöksnäringen har börjat återhämtat sig efter pandemin och gästnätterna under 2021 ökade med 

22% i jämförelse med 2020.  

 

Krisstöd har utbetalats i olika former. Företag har fått möjlighet att söka stöd till investeringar och 

utvecklingssatsningar genom Turistrådets regionalfondsprojekt; Krisstöd Västsverige. 

Lokala turistorganisationer som är medlemsfinansierade har fått stöd av Turistrådet för att täcka 

medlemsavgifterna. 

 

Flera marknadsföringskampanjer har genomförts och utvecklingsarbete pågår inom flera olika 

tematiska områden. Turistrådet stödjer också flera evenemang i Bohuslän.   

 

Stora satsningar görs inom kompetensförsörjning eftersom det är ett stort problem för branschen. 

 

 

 

 

 



29 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag - 2022-152 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag : Anteckningar årsmöte Ett enat Bohuslän 11 mars 2022

 

6. Året som gått ur företagens perspektiv 

Pelle Olausson, Lagunen, berättar om året som gått ur campingföretagens perspektiv. Situationen 

har varit mycket svår till följd av pandemin och de uteblivna norska gästerna har fått stora 

effekter, inte minst för Strömstad som ställde om till svenska gäster i stället. Pelle visade också på 

campingens betydelse för besöksnäringen i Bohuslän. 

Janne Bark, Musselbaren, berättar om restaurangernas och aktivitetsföretagens situation. Janne 

lyfter betydelsen av Ett enat Bohuslän som är ett kraftfullt nätverk och en viktig förutsättning för 

att möta framtidens utmaningar. Samverkan är centralt för att skapa en socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt hållbar besöksnäring.  

Peter Cedergren, Carlia, representerar Storhotellgruppen i Bohuslän. Peter lyfter nya 

förutsättningar men också nya möjligheter kopplade till personal, digital utveckling, upplevelser, 

tillgänglighet och stora och små satsningar. 

 

7. Val av samarbetsområden under det kommande året 

Årsmötet beslutar att under det kommande året prioritera följande insatsområden: 

• Hållbarhet – Ansvariga: Strömstad och Tanum  

• Vandringsleder – Ansvariga: Västkuststiftelsen, Kungälv och Stenungsund 

• Cykelled genom Bohuslän – Ansvariga: Västkuststiftelsen, Munkedal och Uddevalla 

• Tillståndsgivning – Ansvariga: Orust och Uddevalla  

• Kollektivtrafik och transporter – Ansvariga: Uddevalla och Strömstad  

 

8.  Datum och plats för nästa årsmöte  

 

Årsmötet beslutar att nästa årsmöte sker kl. 9-12 den 10 mars 2023 i Stenungsund.  

 

 

9. Avslutning  

 

Ordförande Miguel Odhner tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

Därefter följde en visning av Alfons Åbergutställningen på Akvarellmuseet.  
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Protokoll 1, styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum 2022-02-10 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                  

 

 

 
Plats Stadshuset, Ytterbyvägen 2, Inlandsrummet 
Tid Onsdagen den 9 mars 2022, klockan 15:15 – 15:50 

 
 
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 §§ 11 - 17 
 Karolina Lovric  
   

Ordförande   
 Miguel Odhner  
   

Justerande   
 Matilda Jansson  

 
 
 
 
Övriga deltagare Haleh Lindqvist VD AB Kongahälla 
 Pia Jakobsson  Ekonomichef AB Kongahälla 
 Frida Engdahl Redovisningsekonom AB Kongahälla 
 Christina Gunnesby Redovisningsansvarig AB Kongahälla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Odhner (13 Mar 2022 08:53 GMT+1)
Miguel Odhner

Matilda Jansson (14 Mar 2022 16:38 GMT+1)

Karolina Lovric (15 Mar 2022 08:59 GMT+1)
Karolina Lovric
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-02-10 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

§11 Val av justerare Matilda Jansson utses att jämte ordföranden justera 
protokollet.  

§12 Tillkommande och 
utgående ärenden 

Ordförande Miguel Odhner lyfter tillkommande punkt, under 
övrigt, om uppdrag med anledning av styrelsens strategidag.  
 
Dagordningen fastställs. 
 

§13 Föregående 
styrelseprotokoll  

Styrelsen antecknar föregående mötes protokoll och lägger 
det till handlingarna.  
 

§14 Månadsrapport - 
ekonomi 
 

Pia Jakobsson, ekonomichef, och Frida Engdahl, 
redovisningsekonom ansvarig för AB Kongahälla, ger en 
ekonomisk månadsrapport för februari månad.  
 
Styrelsen antecknar informationen.  

 

§15 Fastställande av 
bolagsordningar för 
BOKAB:s dotter- och 
dotterbolag  

15 april 2021 fattade Kungälvs kommuns kommunfullmäktige 
beslut om att godkänna Bokabs anhållan om att få bilda 
dotterbolag och dotterdotterbolag i syfte att genomföra 
försäljning av fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade 
fastighetsförsäljningar (§55/2021 Dnr KS2021/0328). 
 
Även kommunala aktiebolag ska ha en bolagsordning. 
Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige skall 
fastställa bolagsordning för de kommunala bolagen. 
Kommunallagens 10 kapitel 3 paragraf, punkt 5, 
fastställer att om en kommun eller en region med stöd av 1 § 
lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett 
helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige utse minst en 
lekmannarevisor. 
 
Enligt Bokabs ägardirektiv ska moderbolaget AB Kongahälla 
bereda ärenden som Bolaget lyfter till kommunstyrelsen eller 
till kommunfullmäktige för ställningstagande. Därmed föreslås 
att AB Kongahälla tillstyrker kommunfullmäktige att 
bolagsordningar godkänns samt lekmannarevisor och 
suppleant utses. 
 
Styrelsen beslutar att AB Kongahälla tillstyrker 
kommunfullmäktige att bolagsordningar godkänns samt 
lekmannarevisor och suppleant utses för följande bolag: 

MO
MO

MJ
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-02-10 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

• Bohusläns Förvaltning AB, 
organisationsnummer 559328-2980 

• Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 
559328-2899 

• Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, 
organisationsnummer 559328-2972 

• Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, 
organisationsnummer 559328-2964 

• Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, 
organisationsnummer 559328-2956 

• Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, 
organisationsnummer 559328-2923 

• Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, 
organisationsnummer 559328-2915 

• Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, 
organisationsnummer 559328-2907 

 

§16 Övrigt  Utifrån diskussion under styrelsens strategidag den 9 mars 
2022 beslutar styrelsen att VD ges i uppdrag att utifrån 
styrelsens strategidag att återkomma till styrelsen med förslag 
till prioritering och plan för genomförande av kommande 
samordningsområden inom koncernen.  
 
 
Haleh Lindqvist, VD, lyfter den rådande situationen i Ukraina. 
Om situationen fortsätter att förvärras kan Kungälvs kommun 
behöva stöd av bolagen vid eventuellt högre 
flyktingmottagande. 

§17 Mötet avslutas  
 

Nästa styrelsemöte är den 4 maj. 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 
 

MO
MO

MJ
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Protokoll 1, styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum 2022-02-10 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                  

 

 

 
Plats Stadshuset, Ytterbyvägen 2, plan 3, förvaltningsledningens rum 
Tid Torsdagen den 10 februari 2022, klockan 08:00 – 09:15 

 
 
Beslutande  Miguel Odhner Ordförande  
 Anders Holmensköld 1:e vice ordförande  
 Matilda Jansson  2:e vice ordförande 
 Lennart Kristiansson   
 Thomas Loong   
 Fredrik Gullbrantz   
   

 
Ej närvarande Michael Karlsson 
  

 
 
 
Sekreterare 
  Paragraf §§ 1 - 10 
 Karolina Lovric  
   

Ordförande   
 Miguel Odhner  
   

Justerande   
 Matilda Jansson  

 
 
 
 
Övriga deltagare Haleh Lindqvist VD AB Kongahälla 
 Pia Jakobsson  Ekonomichef AB Kongahälla 
 Frida Engdahl Redovisningsekonom AB Kongahälla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIguel Odhner (11 Feb 2022 16:27 GMT+1)
MIguel Odhner

MO
MO

Matilda Jansson (12 Feb 2022 12:40 GMT+1)

MJ

Karolina Lovric (15 Feb 2022 07:45 GMT+1)
Karolina Lovric
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-02-10 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

§1 Val av justerare Matilda Jansson utses att jämte ordföranden justera 
protokollet.  

§2 Tillkommande och 
utgående ärenden 

Inga tillkommande eller utgående ärenden. 
 
Dagordningen fastställs. 
 

§3 Föregående 
styrelseprotokoll  

Styrelsen antecknar föregående mötes protokoll och lägger 
det till handlingarna.  
 

§4 Information om 
ekonomi och dess 
uppbyggnad 
 

Pia Jakobsson, ekonomichef, och Frida Engdahl, 
redovisningsekonom ansvarig för AB Kongahälla, informerar 
om vad har gjorts inom Ekonomi efter beslut om 
koncernbildning. Bland annat följande: 

• Uppsättning av AB Kongahälla samt Bagahus AB i 
ekonomisystemet, tillsammans med Soltak Ekonomi. 

• Uppsättning av AB Kongahälla i HR systemet, 
tillsammans med Soltak Lön. 

• Uppsättning av bolaget i politikerplattformen Troman för 
att kunna rapportera in styrelsens och revisorernas 
arvoden. 

• Ansökningar till Bolagsverket. 
• Anmälan till Skatteverket avseende deklarationsombud 

samt företagsregistrering. 
• Tecknande av tilläggsavtal med KPMG avseende 

revisionstjänster för moderbolag respektive koncern. 
• Öppnat nytt konto hos Nordea kopplat till plusgiro samt 

uppsättning för utbetalning av arvoden.  
• Redovisning i december och januari.  

 
Vidare gås resultat- och balansräkning gemensamt igenom 
och tidplan för ekonomisk uppföljning: 

• Bolagen gör var för sig delårsbokslut efter april och 
augusti som redovisas till kommunstyrelsen enligt 
beslutad process 

• Moderbolaget gör ett koncernbokslut en gång per år i 
samband med bokslut (Koncernbolag - moderbolaget 
med döttrar) 

• Sammanställd redovisning sker en gång per år i 
samband med årsbokslut (Sammanställd redovisning – 
kommunen, koncernen, Kungälvsbostäder och BORF) 

MO
MO

MJ
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Sammanträdesdatum  2022-02-10 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

 
Styrelsen antecknar informationen.  

 

§5 Budgetprocess 2023 
 

Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om budgetprocessen. 
Nu har ekonomiberedningen, tillsammans med förvaltningen, 
startat upp budgetprocessen för rambudget 2023-2027. 
Bolagen är delaktiga i denna process, vilket även är fastställt i 
bolagens ägardirektiv.  
Den 7 april beslutar kommunfullmäktige rambudget och 
budgetdirektiv. Rambudgeten kommer att innehålla bolagens 
förutsättningar som i sin tur omsätts i av koncernen.  
 
Styrelsen antecknar informationen.  

 

§6 Dialog kring hantering 
av ekonomiska 
transaktioner  
 

Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om hur, och i vilka 
system, ekonomiska transaktioner i AB Kongahälla sker:  

• Arvoden hanteras i Troman  
• Antalet transaktioner i övrigt speglas av hur stor 

moderbolagets verksamhet är.  
• Tidigare beslut om VD:s ansvar inom ramen för VD-

instruktion: 
• Verkställande direktören ska attestera fakturor och 
motsvarande underlag ställda till AB Kongahälla. 
Verkställande direktören äger inte rätt att attestera 
egna räkningar och utlägg. Dessa ska attesteras av 
styrelsens ordförande eller 1:e vice ordförande.  
• Pia Jakobsson är föreslagen ersättare för Haleh 
Lindqvist vad gäller ekonomiska transaktioner när 
VD är frånvarande. 

 
 
Styrelsen antecknar informationen.  
 

§7 Attesträtt vid VD:s 
frånvaro 

Den 8 december 2021 fattade Aktiebolaget Kongahällas 
styrelse beslut om att fastställa VD-instruktion. Genom denna 
instruktion läggs VD:s uppgifter i bolaget fast och därmed 
arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. VD handhar 
bolagets löpande förvaltning, med vilket avses att i alla 
operativa avseenden leda bolagets verksamhet i enlighet med 
de riktlinjer och anvisningar som meddelats av styrelsen. 

MO
MO

MJ
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Sammanträdesdatum  2022-02-10 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

Verkställande direktören ska attestera fakturor och 
motsvarande underlag ställda till AB Kongahälla.  
 
För att säkerställa att hantering av löpande förvaltningen ska 
fungera vid de tillfällen som VD är frånvarande föreslås 
Aktiebolaget Kongahällas styrelse besluta att Pia Jakobsson, 
tillika ekonomichef, vid VD:s frånvaro, äger rätt att attestera 
fakturor och motsvarande underlag ställda till AB Kongahälla.  
 
 
 
Styrelsen beslutar att vid VD:s frånvaro äger Pia Jakobsson 
rätt att attestera fakturor och motsvarande underlag ställda till 
AB Kongahälla. 

§8 Inför strategidag 9 
mars 

Haleh Lindqvist, VD, presenterar förslag på 
dagordningspunkter för styrelsens strategidag den 9 mars. 
Styrelsen för dialog kring innehåll och ger förslag på ytterligare 
punkter till dagordningen.  
 
VD återkommer till presidiet med förslag på dagordning, utifrån 
de förslag som lyfts.  
 
 
Styrelsen antecknar informationen.  
 

§9 Övrigt  Inga övriga frågor.  

§10 Mötet avslutas  
 

Nästa styrelsemöte är den 9 mars. 
 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 
 

MO
MO

MJ
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Översikt
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
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Palliativa team: 
• Palliativa teamet (Alingsås lasarett). Lerum Alingsås. 
• Mobila palliativa teamet (Kungälvs sjukhus). Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn
• Palliativa enheten (NU-sjukvården). Lilla Edet

Närsjukvårdsteam:
• Närsjukvårdsteam (Alingsås lasarett). Lerum, Alingsås
• Närsjukvårdsteamet (Kungälvs sjukhus). Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn
• Geriatrik Mölndal/Mobilt team Geriatrik (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Härryda, 

Mölndal, Partille, Öckerö
• SU/omr2/MGAÖ/mobilt öppenvårdsteam Östra (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). 

Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö, Lerum
• Närsjukvårdsteamet Fyrbodal (NU-sjukvården). Lilla Edet

Njurmedicin/PD-mottagning:
• Njurmedicin /PD mottagningen (Sahlgrenska Universitetssjukhuset): Ale, Kungälv, 

Stenungsund, Tjörn, Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö, Lerum, Alingsås
• Hem- och självdialys (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Härryda, Mölndal, Partille, 

Götene, Lidköping, Lerum 

Single responder
• Ambulanssjukvård 4 bedömningsbilar (Sahlgrenska universitetssjukhuset). Härryda, 

Mölndal, Partille, Öckerö
• Single responder. Lilla Edet
• Samverkande sjukvård – IVPA. Lilla Edet
• Samverkande sjukvård – assistansuppdrag. Lilla Edet

Stroke:
• Hemrehab stroke (Alingsås lasarett). Lerum, Alingsås
• Understödd hemgång, strokeenheten Sahlgrenska (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). 

Härryda, Mölndal, Partille

Neonatal vård:
• Neonatal sjukvård i hemmet (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Ale, Kungälv, 

Stenungsund, Tjörn, Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö

Övriga team:
• ART (Andningsresursteamet) (Södra Älvsborgs sjukhus). Lerum, Alingsås
• Kärlmottagning, Bedömningsbil (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Härryda, Mölndal, 

Partille, Öckerö

Västra nämnden
Samlade team - somatiska
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Namn på team + sjukhus Typ av team Kommuner

Palliativa teamet (Alingsås lasarett) Palliativ Lerum, Alingsås

Mobila palliativa teamet (Kungälvs sjukhus) Palliativ Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn

Palliativa enheten (NU-sjukvården) Palliativ Lilla Edet

Närsjukvårdsteam (Alingsås lasarett) Närsjukvårdsteam Lerum, Alingsås

Närsjukvårdsteamet på Kungälvs sjukhus (Kungälvs sjukhus) Närsjukvårdsteam Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn

Geriatrik Mölndal/Mobilt team Geriatrik (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) Närsjukvårdsteam Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö

SU/omr2/MGAÖ/mobilt öppenvårdsteam Östra (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) Närsjukvårdsteam Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö, Lerum

Närsjukvårdsteamet Fyrbodal (NU-sjukvården) Närsjukvårdsteam Lilla Edet

Ambulanssjukvård 4 bedömningsbilar (Sahlgrenska universitetssjukhuset) Ambulanssjukvård – mobila enheter Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö

Single responder Lilla Edet Ambulanssjukvård – mobila enheter Lilla Edet

Samverkande sjukvård - IVPA Ambulanssjukvård – mobila enheter Lilla Edet

Samverkande sjukvård - assistansuppdrag Ambulanssjukvård – mobila enheter Lilla Edet

Hemrehab stroke (Alingsås lasarett) Övriga team Lerum, Alingsås

Samverkande sjukvård (NU-sjukvården) Övriga team Lilla Edet 

Hem- och självdialys (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) Övriga team Härryda, Mölndal, Partille, Lerum 

Neonatal sjukvård i hemmet (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) Övriga team Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö

Njurmedicin /PD mottagningen (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) Övriga team Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö, Lerum, Alingsås

Understödd hemgång, strokeenheten Sahlgrenska (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) Övriga team Härryda, Mölndal, Partille

ART (Andningsresursteamet) (Södra Älvsborgs sjukhus) Övriga team Lerum, Alingsås

Kärlmottagning, Bedömningsbil (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) Övriga team Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö
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Psykiatriskt team - vuxen 

• Psykiatriskt mobilt akutteam (NU-sjukvården): Lilla Edet

• Vuxenpsykiatrisk Minnesmottagning Uddevalla (NU-
sjukvården): Lilla Edet

• Äldrepsykiatrisk mottagning, Uddevalla sjukhus (NU-
sjukvården): Lilla Edet

• Vuxenpsykiatrin. 13 enheter (Sahlgrenska 
universitetssjukhuset): Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö

• Specialistpsykiatrin Södra Älvsborg (Södra Älvsborgs 
sjukhus): Lerum, Alingsås

• Vuxenpsykiatrin Södra Älvsborg. 8 team. (Södra Älvsborgs 
sjukhus): Lerum, Alingsås

• Mobilt team psykiatri Kungälv (Kungälv sjukhus): Ale, 
Kungälv, Stenungsund, Tjörn

• Ambulanssjukvården SU, Bedömningsbil (Sahlgrenska 
universitetssjukhuset). Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö

Psykiatriskt team – barn/ungdom

• BUP Mellanvårdsmottagning (NU-sjukvården): Lilla Edet

• Ambulanssjukvården SU, Bedömningsbil (Sahlgrenska 
universitetssjukhuset). Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö

Västra nämnden
Samlade team - psykiatriska

13 enheter

8 enheter
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Namn på team + sjukhus Kommuner
Vuxenpsykiatri

Psykiatriskt mobilt akutteam (NU-sjukvården) Lilla Edet

Vuxenpsykiatrisk Minnesmottagning Uddevalla (NU-sjukvården) Lilla Edet

Äldrepsykiatrisk mottagning, Uddevalla sjukhus (NU-sjukvården) Lilla Edet

Vuxenpsykiatrin. 13 enheter (Sahlgrenska universitetssjukhuset) Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö

Specialistpsykiatrin Södra Älvsborg (Södra Älvsborgs sjukhus) Lerum, Alingsås 
Vuxenpsykiatrin Södra Älvsborg. 8 team. (Södra Älvsborgs 
sjukhus)

Lerum, Alingsås 

Mobilt team psykiatri Kungälv (Kungälv sjukhus) Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn
Ambulanssjukvården SU, Bedömningsbil 4 (Sahlgrenska 
universitetssjukhuset) Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö

Barn-och ungdompsykiatri
BUP Mellanvårdsmottagning (NU-sjukvården) Lilla Edet 
Ambulanssjukvården SU, Bedömningsbil 4 (Sahlgrenska 
universitetssjukhuset)

Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö
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Västra nämnden
Samlade team – somatiska + psykiatriska

Palliativa team
3 team

Närsjukvårdsteam
5 team

PD-mottagningen
2 team

Bedömningsbil
7 team

Stroke
2 team

Neonatal vård
1 team

Övriga team
2 team

Psykiatriska team vuxen
27 team

Psykiatriska team barn/ungdom
2 team
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Postadress: 

Regionens Hus 

405 44 Göteborg 

Besöksadress: 

Ekenäsgatan 15, Borås 
Bergslagsgatan 2, Göteborg 
Lockerudsvägen 12, 
Mariestad 
Vintergatan 8, Uddevalla 

 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

hsn.vastra@vgregion.se 

 

 

Mötesanteckningar 

Presidiedialog mellan Kungälvs kommun och västra 
hälso- och sjukvårdsnämnden 12 oktober 2021  

Plats: Resenären, Regionens hus och digitalt via Teams 

Tid: kl. 9:00-11:00 

 

Närvaro 

Förtroendevalda HSNV 

Madeleine Jonsson (MP), ordförande  Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Gunilla Lindell (KD), vice ordförande  Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Tomas Angervik (S), 2:e vice ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Kent Lagrell (M)   Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

Tjänstepersoner HSNV 

Ann-Sofi Isaksson   Koncernkontoret 

Ellinor Nelson   Koncernkontoret 

Jenny Johnson   Koncernkontoret 

 

 

Kungälvs Kommun 

Miguel Odhner, (S) kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen  

Gun-Marie Daun (KD), oppositionsråd  Kommunstyrelsen  

Elisabeth Mattson (L), oppositionsråd  Kommunstyrelsen 

Lena Arnfelt     Sektorchef Trygghet Stöd  

Johan Sjöholm   Utvecklingsledare folkhälsa  

Haleh Lindqvist,    Kommundirektör  

Linda Bjälkeborn   Enhetschef Stödenheten 

Mötesanteckningar 

1. Målgrupper för samverkansinsatser kommun och region:  

• Barn och unga 

-BUP-uppdraget, information (HSNV) 

Koncernkontoret informerar om att det idag är långa köer till BUP inom regionen. Det finns 

ett tillgänglighetsuppdrag rörande BUP som beslutades i början av året 2021. Uppdraget 

handlar om; 1) En god tillgänglighet för alla barn och unga i VGR med psykisk ohälsa 2) 

Vårdgarantin uppfylls för nybesök, utredning och behandling och 3) Kön är omhändertagen. 

Uppdraget är strukturerat i fem arbetsströmmar; En väg in, en utredningsenhet, utveckling av 

arbetssätt, uppföljning och planering av flöden samt information och kommunikation. 
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Koncernkontoret berättar om En väg in som är till för att skapa god tillgänglighet och en väg 

in för barn och unga med psykisk ohälsa inom Västra Götalandsregionen. Det ska vara ett 

gemensamt telefonnummer, en gemensam remissportal till ett tvärprofessionellt team. Det är 

ett tvärprofessionellt team för de fem BUP-förvaltningarna bestående av läkare, psykologer, 

sjuksköterskor, socionomer, vårdadministratörer och elevhälsan där kontakten med teamet ska 

mynna ut i rådgivning, tid till primärvården eller tid till BUP. För ytterligare information 

bifogas Power Point presentationen från Koncernkontoret. 

Kungälvs kommun frågar om hur arbetssättet för ”En väg in” kommer att se ut, hur använda 

sig av digitala hjälpmedel och hur nå ungdomar utanför skoltid på kvällar och helger. 

Koncernkontoret svarar att de håller på att titta på arbetssät för liknande projekt i  Stockholm  

och återkommer   arbetssätt inom Västra Götalandsregionen.  

 

-Regional inriktning för familjecentraler, kommun och region (HSNV) 

Koncernkontoret informerar om att på uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland ska ett 

länsgemensamt inriktningsdokument för familjecentraler ska tas fram och förväntas vara klart 

2022. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden informerar att Mölndals kommun kan höra av sig 

om det uppstår frågor eller funderingar utöver de återkommande två kommundialogerna per 

år. 

-Fördjupad dialog kring samverkansinsatser (Kungälvs kommun) 

Kungälvs kommun påpekar att de hoppas att vårdcentral med tilläggsuppdrag för psykisk 

hälsa (UPH) ska fortsätta finnas inom kommunen.  Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

finansierar under 2021 en processledare som i samverkan med kommunerna ger stöd i arbetet 

med tidiga insatser till barn och unga.  

-Status Familjecentral Nordmannatorget. (Kungälvs kommun) 

Kungälv informerar om att Familjecentral Nordmannatorget är igång.  

• Äldre 

-Mobil närvård (HSNV) 

För nämnden är de mobila hemsjukvårdsteamen väldigt viktiga, men det har kommit signaler 

om att de inte alltid prioriteras. Hur ser det ut i Kungälvs kommun? 

Kungälvs kommun efterfrågar mer digitala lösningar inom den mobila hemsjukvården.  
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-Status och översikt kring mobila team (Kungälvs kommun) 

Lena Arnfelt återkommer till Koncernkontoret om vad som fungerar bra och mindre bra vad 

gäller de mobila teamen i Kungälvs kommun.  

• Personer med psykisk funktionsnedsättning samt missbruk och beroende 

- Mini-Maria (HSNV) 

Koncernkontoret informerar om uppdrag Mini Maria som är en samverkan mellan kommuner 

och Västra Götalandsregionen för att stärka stödet till ungdomar och unga vuxna med skadligt 

bruk- och beroende. Finansieringen för uppdraget delas mellan kommun och region. Planen är 

att starta upp uppdrag Mini-Maria under kvartal 2, 2022. Avsikten är att utbudspunkter ska 

finnas i varje kommun, samtalspersonal bemannas från respektive kommun alternativt i 

samverkan mellan kommuner. Medicinsk personal bemannas från Regionhälsan, dessa 

rekryteras med hela sjukskötersketjänster och inte enbart till varje utbudspunkt. Ytterligare 

information bifogas i bilaga. 

 

2. Hälso- och sjukvårdsavtalet och länsgemensam utvecklingsstrategi för god och 

nära vård (HSNV) 

Koncernkontoret informerar även om den lägesgemensamma utvecklingsstrategin för God 

och nära vård. Utvecklingsstrategin står på tre ben 1) Lednings- och samverkansstruktur  på 

länsgemensam samt delregional vårdsamverkansnivå, 2) Framtagande av modell för 

uppföljning och analys och 3) Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet samt 

underavtal/överenskommelse. Koncernkontoret informerar om att en revidering av det 

nuvarande hälso- och sjukvårdsavtalet är ute på remiss och förtydligar att det är just en 

revidering och inte ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal. I revideringen läggs fokus på vad som 

fungerar och vad som behöver förtydligas. Det sker även en översyn av nya skrivningar i 

lagar, författningar, uppdrag som har kommit under avtalstiden eller som vi vet kommer att 

börja gälla under nästa avtalstid. Kent Lagrell (M), ledamot i västra hälso- och 

sjukvårdsnämnden informerar om arbetet med remisserna. Kent sitter i presidiet för det 

politiska samrådsorganet SRO som består av politiker från Västra Götalandsregionen och 

VästKom. Kent Lagrell (M) informerar om att det är en kontinuerlig dialog mellan parterna 

av revideringen via arbetsorganisationen, VästKom och Koncernstab hälso- och sjukvård. 

Kent Lagrell (M) informerar även om att revideringen nu är ute på remiss till och med 

december 2021 och att det är viktigt att de får in svar från kommunerna till remissförfarandet.  
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Ytterligare information bifogas i bilaga. 

3. Folkhälsofrågor, verksamhetsplan 2022 (HSNV, Kungälvs kommun) 

Johan Sjöholm från Kungälvs kommun informerar att de har jobbat fram ett program med 

social hållbarhet 2020-2027 och  utifrån det vidareutvecklat en handlingsplan. 

Utgångpunkterna är att jobba med nyckeltal och utgå från Agenda 2030. Fokus kommer bland 

annat att ligga på förebyggande insatser barn och unga, trygghetsfrågor och hälsofrämjande 

arbete. För mer info se bifogad bilaga.  

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden informerar om Folkhälsokonferensen den 26 november 

på Ullevi konferensanläggning.   

4. Dialog kring rekommendationer från smittskydd utifrån covid-19 (Kungälvs 

kommun) 

-Status kring vaccinering av 12-åringar. (Kungälvs kommun) 

Koncernkontoret informerar att vaccinatörer kommer att ta kontakt med skolorna angående 

vaccination av covid-19. 

5. Övriga frågor  

6. Nästa möte 

Nästa möte är 20 april 13.30-16.30 i Kungälvs kommun. Kungälv bokar in och kallar till 

mötet, samt skickar ut dagordning och skriver mötesanteckningar.  

Bilagor/Bilaga: 

 
1. Koncernkontoret Kungälv 2021-10-12 

2. Genomlysning av mobil närvård västra nämnden 2020 

3. Handlingsplan Folkhälsa och social hållbarhet 2022 Kungälv 

 

Vid anteckningarna, 

Jenny Johnson, nämndsamordnare 
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Presidiedialog mellan Kungälv och västra 
hälso- och sjukvårdsnämnden 12 okt 2021
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BUP tillgänglighetsuppdrag
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Uppdraget är strukturerat i fem arbetsströmmar

2021-09-10 Arbetsmaterial

1 Inkluderar digitala arbetssätt, processkartor/vårdprocesser, administrativa rutiner och rutin för distansarbete.
Källa: Tjänsteutlåtande RS 2021-01031: Uppdrag för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin (2021-03-01)

En väg in

En utredningsenhet

Utveckling av arbetssätt1

Uppföljning och planering av flöden

Information och kommunikation

En god tillgänglighet för alla barn och 
unga i VGR med psykisk ohälsa. 

Vårdgarantin uppfylls för nybesök, 
utredning och behandling. Kön är 

omhändertagen.

UppdragArbetsströmmar
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2021 ligger fokus på ”En väg in” för BUP

2021-09-10 Arbetsmaterial
1 Inkluderar digitala arbetssätt, processkartor/vårdprocesser, administrativa rutiner och rutin för distansarbete.

2021

2022

2023

2024

Mål för uppdraget

En god tillgänglighet 
för alla barn och unga 

i VGR med psykisk 
ohälsa. Vårdgarantin 
uppfylls för nybesök, 

utredning och 
behandling. Kön är 
omhändertagen.

En väg in BUP Primärvården fas I Primärvården fas II

Utredningsenhet

Utveckling av 
arbetssätt1

Uppföljning och 
planering

Information- och 
kommunikation

PRELIMINÄR



29 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag - 2022-152 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag : Koncernkontoret Kungälv 2021-10-12

”En väg in”

2021-09-10 Arbetsmaterial
Not: Kombinationstjänster med den regionala utredningsenheten kan komma att bildas.

”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa

• Chatt (med 
personlig 
identifiering)

• Ett gemensamt 
telefonnummer

• Egenremiss

• En gemensam 
remissportal

ILLUSTRATIV

Tvärprofessionellt team 
20 – 25 medarbetare 
(ev. kombinationstjänst med 
utredningsenheten)

• Läkare
• Psykologer
• Sjuksköterskor
• Socionomer
• Vårdadministratörer

Regiongemensam verksamhet för de fem BUP-förvaltningarna

Rådgivning

Tid till BUP

Tid till 
primärvården

Invånare –
första kontakt

Remisser

STATUS 2021-09-07
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Regional inriktning för familjecentraler, 
kommun och region
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Familjecentralsverksamhet 

” Mödrahälsovården är en viktig part i den familjecentralsverksamhet som finns och 
startas upp i flertalet kommuner i Västra Götaland. Mödrahälsovården ska medverka i 
familjecentral när sådana finns eller etableras i området.”
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Information om regional inriktning för familjecentraler.
Arbete som pågår 

På uppdrag av VVG ska ett länsgemensamt inriktningsdokument för 
familjecentraler tas fram. 

Processledning och en arbetsgrupp ( bestående av representanter från både länets 
kommuner och från region)
‒ En processledare från regionen och en från Västkom

Samordnad beställning (HSN)
‒ Regionlikriktat ”paket” från regionen för de minsta barnen 0-5 år, från 2023. 
‒ Här är tanken att även familjecentralsverksamhet ska tas in. 
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Översikt kring mobila team 
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Förslag till Mini-Maria verksamhet HSNV
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Uppdrag Mini-Maria

Mini-Maria är en samverkan mellan kommuner och Västra Götalandsregionen för 
att stärka stödet till ungdomar och unga vuxna med skadligt bruk- och beroende.

Verksamheten ska bedrivas på primärvårdsnivå och bemannas med socionomer 
(samtalspersonal), sjuksköterskor, psykolog samt läkare. 

Modellen för Mini-Maria bygger på ett integrerat arbetssätt där 
socionom/sjuksköterska arbetar i team och styrkan i verksamheten är 
teamsamverkan gällande varje individuellt ärende.

Ålder: ungdom t o m 21 år

Finansiering 50/50 kommun och VGR
2022-02-21
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Modell 1: Ale och Lilla Edet. Partille. Lerum och 
Alingsås

Utbudspunkt i varje kommun.
Samtalspersonal bemannas från respektive kommun (Partille)
alternativt kommuner i ”klustret” (Ale och Lilla Edet, Lerum och 
Alingsås) går samman gällande bemanning.
Medicinsk personal bemannas från Regionhälsan dessa rekryteras med 
hela sjukskötersketjänster och inte enbart till varje utbudspunkt.
Medicinsk personal; psykolog och läkare bemannas från Regionhälsan
‒ regionkostnad

2022-02-21 Här skriver du in sidfot
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Modell 2: Mölndal, Härryda, Kungälv, Stenungsund

En huvudmottagning för hela nämndområdet och övriga kommuner har 
närmottagningar med utbudspunkter i varje kommun

Kommunerna skriver ”häng-avtal” med Mölndal.

All bemanning rekryteras till denna verksamhet på hela tjänstefaktorer.

Kommunen bemannar med samtalspersonal och Regionhälsan med medicinsk 
personal.

Medicinsk personal; psykolog och läkare bemannas från Regionhälsan
‒ regionkostnad

2022-02-21 Här skriver du in sidfot
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Förslag bemanning/kommun

Kommuner:
Befolkningsunderlag 
13-21 år Del av antalet (%) ungdomar Antal tim per vecka/kommun

Bemanning i 
%/kommun

Kungälv 4 934 12,6 20 tim 50%

Stenungsund 3 158 8 12,8 tim 32%

Lilla Edet 1 350 3,4 6 tim 15%

Ale 3 544 9 15 tim 38%

Lerum 5 326 13,5 20 tim 50%

Alingsås 4 414 11,2 18 tim 45%

Partille 4 417 11,2 18 tim 45%

Mölndal 7 429 18,9 32 tim 80%

Härryda 4 786 12,2 18 tim 45%

Summa 39 358 100 = 4 heltidstjänster 400%
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Status Minimaria

Projektledare 
Lokaler
Ekonomi
Arbetsgrupp
Styrgrupp 
Avtal

Förväntad driftstart 1/1-2022
2022-02-21 Här skriver du in sidfot
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God och 
nära vård
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Många små steg leder till God och nära vård
Omställningen - Aktivitetsplan 2021

Hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande 
arbete

Utveckla digitala 
vårdformer 
och tjänster

Utbudsstuktur i den 
nära vården, ex 
Mariestad, 
primärvårdens akuta 
uppdrag, mobila 
team

Första linjens 
omhändertagande 
av psykisk ohälsa

Öka tryggheten och 
kontinuiteten i 
vården genom 
samordning och 
individuella planer

Gemensam 
färdplan nära vård 
samt revidering 
Hälso- och 
sjukvårdsavtal
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God och 
nära vård

EN LÄNSGEMENSAM 
UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR
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En länsgemensam utvecklingsstrategi för god och nära vård
Målbild, målgrupper, förändrade arbetssätt, stärka förutsättningar 

Lednings- och 
samverkansstruktur  på 

länsgemensam samt 
delregional 

vårdsamverkansnivå

Framtagande av modell för 
uppföljning och analys

Revidering av hälso- och 
sjukvårdsavtalet samt 

underavtal/överenskommelse
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1. Öka hälsofrämjande och 
förebyggande insatser 

2. Ökad tillit mellan 
huvudmännen – stärk 
samverkanskulturen 

3. Stärk kontinuitet och 
samordningen mellan 
huvudmännen

Sex 
förändrade 
arbetssätt
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4. Utveckla personcentrerad 
arbetssätt

5. Utveckling av arbetssätt 
med stöd av digitalisering

6. Utveckling av mobila 
vård/team över 
organisationsgränser 

Sex 
förändrade 
arbetssätt
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Revidering av 

-Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
dess underavtal

-Överenskommelsen
samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård
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Huvudavtal

• En revidering av nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal där fokus 
legat på  vad fungerar och vad som behöver förtydligas 

• Översyn av nya skrivningar i lagar, författningar, uppdrag som 
har kommit under avtalstiden eller som vi vet kommer att börja 
gälla under nästa avtalstid.

• Samordnad utveckling för god och nära vård
• Nya lagtexter Patientdatalagen och Hälso- och sjukvårdslagen 

som träder i kraft 1 juli 2021
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Nationellt primärvårduppdrag 1 juli 2021

• 1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för 
att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov 

• 2. se till att vården är lätt tillgänglig, 
• 3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl 

befolkningens behov som patientens individuella behov och 
förutsättningar, 

• 4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest 
ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården 

• 5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, riksdagsbeslut nov 2020
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Förslag till samverkansgrupper regionalt
- utgångspunkter
• Identifierade målgrupper inom arbetet med Färdplan för god och 

nära vård
• Regional utvecklingsplan, RUS med målområde fullföljda studier 

och digitalisering
• På länsgemensam nivå behovet av helhetsperspektiv, strategisk 

ledning och bred förankring.
• Beaktande av FVM som gemensamt system vilket kräver 

länsövergripande processer och rutiner med ett aktivt förvaltande 
inom samtliga målgrupper/områden 

• Fokus på uppdrag länsgemensamt, delregionalt och lokalt



29 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag - 2022-152 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag : Koncernkontoret Kungälv 2021-10-12

Ny Tidsplan gemensam färdplan samt revidering 
av Hos-avtal, underavtal samt överenskommelse 
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Status kring vaccinering av 12-åringar
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Information från Kristin Rygge

Vaccination av barn 12-15 år med start andra veckan i oktober
Folkhälsomyndigheten rekommenderar allmän vaccination mot covid-19 från 12 års 
ålder i Sverige. I nuläget är det enbart Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty som ges 
till barn 12-15 år.

”Det kommer inte starta samtidigt i alla kommuner, utan man startar så snabbt man 
kan efter den 11/10. Det är flera grupper som vaccineras parallellt nu, och om man 
skulle hamna i en situation där man behöver prioritera så kan det vara att man 
behöver vänta lite med just denna gruppen”

Vaccinatörerna har kontakt med skolorna via kommunens covidsamordnare.

Prioriteringsordning vaccination - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
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Handlingsplan 

 
Folkhälsa och social hållbarhet 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diarienummer: KS2021/1043 
Beredande politiskt organ: Råd folkhälsa social hållbar utveckling  
Handläggare: Johan Sjöholm   
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Inledning  

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNV) har samverkansavtal med varje kommun inom sitt 
geografiska område gällande gemensamma folkhälsoinsatser. Avsikten med avtalet är att 
underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större 
genomslagskraft. Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska bedrivas strategiskt, systematiskt 
och målinriktat i syfte att förbättra befolkningens levnadsvillkor och hälsa samt utjämna 
skillnader i hälsa. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och förebyggande samt generella och 
riktade insatser. Insatser ska vara långsiktiga och utgå från befolkningens behov.  
 

Enligt samverkansavtalet ska en handlingsplan med budget och insatser tas fram årligen. Den ska 

innehålla en beskrivning av prioriteringar kring vilken/vilka målgrupper som i kommunen är i 

störst behov av insatser. Handlingsplanen utgår från den långsiktiga planen som gäller för 

kommunen. Handlingsplanen ska efter fastställande skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Innan planen översändes till kommunstyrelsen ska utsedda representanter för kommunen och 

HNSV ha diskuterat och ställt sig bakom planen.  

Bakgrund  

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. Alla 17 målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av 

hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
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Nationellt  
 
Social hållbarhet beskrivs på många olika sätt. Inom SKR och Folkhälsomyndighetens 
gemensamma arena Mötesplats social hållbarhet, har det tagits fram en beskrivning av ett socialt 
hållbart samhälle: 

• Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan 
orättfärdiga skillnader. 

• Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att 
människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i 
samhällsutvecklingen. 

 
Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom 
en generation.  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit Strategi för hälsa. Fokus ligger 
på förebyggande och hälsofrämjande insatser utifrån målen:  

• En god och jämlik hälsa 

• God kvalitet  

• Hållbart och uthålligt. 
 
Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför initierat Kraftsamling 
för psykisk hälsa. Kraftsamlingen utgår från tre arbetsområden: 

• Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt. 

• Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående. 

• Hållbara stöd till de som behöver.  
 
God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som sker inom den 
svenska hälso- och sjukvården. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och 
bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Arbetet med den nära 
vården ska bland annat leda till ett utvecklat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. 
 
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. Utredningens olika förslag har tydlig 
fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga samt främja sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga. Skolverket och Socialstyrelsen driver på nationell nivå 
utvecklingsarbete kring tidigt samordnade insatser (TSI), med fokus att barn och unga ska få stöd och 
hjälp i tid utifrån sina och familjens behov. Enligt Framtidens socialtjänst (SOU 2020:47) ska 
socialtjänsten, i ännu högre utsträckning, särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande 
insatser.  
 
Uppdragen Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa är tre uppdrag på 
som tillsammans ska bidrar till ett mer hälsofrämjande samhälle. Uppdragen skiljer sig åt men det 
finns ett gemensamt fokus på: 

• 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. 
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Regionalt och lokalt 

 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har i Mål- och inriktning 2022 - 2023 formulerat målet att 
verka för en god och jämlik hälsa i befolkningen och i samverkan minska de påverkbara 
hälsoklyftorna Utifrån målet ska nämnden:  
 

• Regelbundet följa upp och kommunicera särskilt tandvårdsstöd 
i dialog med kommunerna. 

• I samverkan med kommunerna i nämndområdet verka för att minska 
skillnaderna i hälsa. 

• I samverkan arbeta för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. 

• I samverkan utveckla kommundialogerna utifrån länsgemensam 
handlingsplan (prioriterade målgrupper). 

• Nämnden ska ha återkommande uppföljning på kommundialogerna kring 
hur arbetet med samordnad individuell plan (SIP) fungerar.  

 
Vidare har nämnden utifrån regionfullmäktiges framtagna mål identifierat olika aktiviteter, som 
exempelvis:  

• I vårdsamverkan implementera modell för Minimaria utifrån regiongemensam inriktning 
och överenskommelse inom nämndens område.  

• Verka för fler enheter i första linjen med tilläggsuppdrag för psykisk hälsa barn och unga 
(UPH) inom nämndområdet där behov finns. 

 
Utgångspunkt för handlingsplan folkhälsa och social hållbarhet är de inriktningar och 
prioriteringar som finns i program social hållbarhet samt underliggande äldreplan, social 
översiktsplan, funktionshinderplan och plan trygg i Kungälv.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Även följande regionala- och kommunala styrande dokument och uppdrag ligger till grund för 
handlingsplanen:  
 
 

Program social 
hållbarhet 

Social 
översiktsplan 

Trygg i Kungälv Funktionshinderplan Äldreplan

Handlingsplan Folkhälsa och social hållbarhet 2022 
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• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 

• Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022  

• Västra Götalandsregionen Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. 

• Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen 

• Handlingsplan suicidprevention 2020 – 2025 Västra Götalandsregionen 

• Handlingsplan 2019 - 2022 Fysisk aktivitet hos barn och unga 

• Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument 2022 

• SIMBA´s samverkansplan för hälsa och den nära vården 2022 - 2023  

• Kungälvstrions budgetdirektiv 2021 - 2022  

• Förvaltningens verksamhetsplan 2022  

Nyckeltal Agenda 2030 med fokus social hållbarhet  

Enligt folkhälsoavtalet ska arbetet med folkhälsa och social hållbarhet utgå från behovsbilder och 
prioriteringar som ska innehålla uppföljningsbara mål/indikatorer. Kommun- och 
landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och 
landsting.  I matrisens redovisas nyckeltal utifrån de mål i Agenda 2023 som har särskilt tydlig till 
social hållbarhet. Färgerna redovisar hur en kommun ligger till i förhållande till övriga på ett 
nyckeltal.  
 

 Bästa 25 % 

 Mittersta 50 % 

 Sämsta 25 % 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Mål 1 Ingen fattigdom      
 Invånare 0 - 19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 3,5 4,0 4,0 4,7  
 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 
Mål 2 Ingen hunger      
 Invånare med fetma, andel (%) 12   14  14 
Mål 3 Hälsa och välbefinnande       
 Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 77  73  71 
 Medellivslängd kvinnor, år 85,3 85,3 85,2 85,1 85,2 
 Medellivslängd män, år 81,6 81,3 81,2 81,2 81,5 
 Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteende-störningar, andel (%)  56,7 57,5  54,2   
 Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 invånare  3 086 2 948  2 738 2 856  
 Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 invånare  287,8 290,3 279,5 263,5 214,3 
Mål 4 God utbildning för alla      
 Barn 1 - 5 år inskrivna i förskola, andel (%) 78,1 77,5 78,5 80,5 81,8 
 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 91,9 89,2 90,8 86,9 87,6 
 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 78,8  84,3  82,5 
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 71,5 74,4 73,7 77,5 73,1 
 Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, 

hemkommun, andel (%) 
79,5 80,1 81,7 84,5  

 Invånare 25 - 64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 40,5 41,0 41,5 42,2 43,2 
Mål 5 Jämställdhet      
 Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 60 63 65 67 68 
 Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 30,7 31,2 30,9 32,0 30,5 
 Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 38,0 38,3 36,8 37,3 38,0 
 Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) 75,9 75,7  76,4 76,8  
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt      
 Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/invånare 342  364  365   
 Långtidsarbetslöshet 25 - 64 år, andel (%) av befolkning  1,2 1,4 1,5 1,6 2,0 
 Invånare 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 5,7 5,3  5,5   
 Förvärvsarbetande invånare 20 - 64 år, andel (%) 86,6 86,6 86,7 85,9  
Mål 10 Minskad ojämlikhet      
 Invånare 16 - 84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 24   26  27 
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 Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20 - 64 år, vistelsetid 4 - 6 år, andel (%) 59,1 55,6 55,0 66,3  
Mål 11 Hållbara städer och samhällen      
 Demografisk försörjningskvot 0,81 0,81 0,81 0,80 0,80 
 Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 11,5 12,4  12,9  13,3  12,2 
 Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/invånare 13,4 12,5  12,1   
 Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/invånare  1,40 1,32  1,22   
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen      
 Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) 81 81 87 87 87 
 Invånare 16 - 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) 24   26  27 
 Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare  591 576 499 701 536 
 Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag    3,6 5,3  

 
Utifrån respektive målområde sker nedan redovisning av utvalda indikatorer utifrån; Koladas 
Agenda 2030, kartläggning Samordningsförbundets Älv & Kust Analysmodell för 
kunskapsbaserad prioritering av målgrupper och insatser samt Lokal Uppföljning av 
Ungdomspolitiken (LUPP).  

 
Mål 1. Ingen fattigdom  

Diagram 1: Invånare 0 - 19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%) mellan år 2009 – 2019  
Källa: Agenda 2030 Kolada  

 

Indikatorn visar andel barn/unga (0 - 19 år) i ekonomiskt utsatta hushåll. År 2019 var andelen 4,7 

procent i Kungälvs kommun, vilket var på samma nivå som kommuner med liknande 

socioekonomi.  
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Diagram 2: Andel ”helårspersoner” 20–64 år som försörjdes med olika typer  

av sociala ersättningar/bidrag, 2015–2020, Kungälv  

Källa: SCB:s tabeller över helårsekvivalenter (nedladdade 201001). Uppgifterna om ekonomiskt bistånd för 2019 och 

2020 är preliminära. 

 
Andelen ”helårspersoner” som försörjs av olika typer av sociala ersättningar är hämtad från 
Samordningsförbundets Älv & Kust ”Analysmodell för kunskapsbaserad prioritering av 
målgrupper och insatser”.  

 

 

Mål 3. Hälsa och välbefinnande  

Diagram 3: Ohälsotal antal dagar mellan 2009 - 2020  

Källa: Agenda 2030 Kolada 

 
Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, 
rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas 
genom att summa dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt 
dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen i åldern 16 - 64 år. Kungälvs 
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kommun har senaste fem-årsperioden haft ett högre ohälsotal jämfört med kommuner som har 
liknande socioekonomi.  

 

 

Diagram 4 - 5: Ohälsotal år 2020 kvinnor och män  

Källa: Försäkringskassan, Statistikenheten och Folkhälsomyndigheten Kommunfakta  

 
Noterbart är att bland kvinnor (20 - 64 år) ohälsotalet höger i Kungälv jämfört med både 
regionen och riket. 

 

 

 

Diagram 6. Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) 2009 - 

2018  

Källa: Agenda 2030 Kolada 

 

Indikatorn avser antal pågående sjukfall med en längd om minst 60 dagar med diagnoskapitel 

F00-F99 dividerat med antal pågående sjukfall med en längd om minst 60 dagar. Sett över en tio-

årsperiod visar indikatorn på en ökning både lokalt och nationellt.  
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Ungdomars självskattade hälsa har kartlagts i ungdomsenkäten LUPP:en. Den självskattade 
hälsan hos åk8-tjejer har minskat stegvis sedan första mätningen 2013. År 2020 uppgav 59 
procent av tjejerna att de mådde mycket eller ganska bra. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6: God hälsa  

Källa: Resultat LUPP 2020, Kungälvs kommun Årskurs 8  

 
Det vanligaste regelbundna hälsobesväret elever i åk 8 uppger är stress (likaså hos killarna, men 
mindre vanligt) och därefter nedstämdhet och insomningssvårigheter. Resultaten visar andelen 
som svara2t att man har haft respektive besvär ”flera gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag 

Diagram 7: Hälsobesvär minst flera gånger i veckan 

Källa:. Resultat LUPP 2020, Kungälvs kommun Årskurs 8  

 

1 Frågeställningen som ställs: De senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig? 
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Mål 4. God utbildning för alla 

 

Diagram 8: Kungälvs kommun elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun andel (%) 2009 - 2021 

Källa: Agenda 2030 Kolada 

 
Indikatorn behörighet till gymnasiet mäter behörighet till ett yrkesprogram (program som har 
lägst behörighetskrav och därmed indikerar ”behörighet till gymnasiet”). År 2021 var andelen 
totalt 86,5 procent i Kungälvs kommun. Skillnaden mellan könen var 7,1 procent, där 83,0 
procent bland pojkarna samt 90,1 procent bland flickorna var behöriga till gymnasiet. 

 
 

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
 

 
Diagram 9: Långtidsarbetslöshet 25 - 64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkning 2010 - 2020 

Källa:  Arbetsförmedlingen och Kolada  

 

Indikatorn avser antalet invånare 25 - 64 år som varit öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd i minst sex månader, dividerat med antal invånare 25 - 64 år den 31/12 år.  
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Diagram 10: Invånare 16 - 24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 2009 - 2018 

Källa: Arbetsförmedlingen och Kolada  

 
Kungälv kommun ligger på samma nivå som kommuner med liknande socioekonomi när det 
gäller båda indikatorerna långtidsarbetslöshet samt andelen unga som varken studerar eller 
arbetar.   

 
 
Mål 10. Minskad ojämlikhet  

 

Diagram 11. Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) 

Källa: Agenda 2030 Kolada 

 
Indikaron avser förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år i 
november månad dividerat med antal skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år. Med 
skyddsbehövande och deras anhöriga avses personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, 
deras anhöriga samt kvotflyktingar. Personerna har bott i Sverige 4-6 år. År 2019 var andelen 66.3 
procent i Kungälvs kommun, vilket är en högre andel än kommuner med liknande socioekonomi.  
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Mål 16. Fredliga inkluderande samhällen  

Diagram 12. Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare 

Källa: Agenda 2030 Kolada 

 
Indikatorn avser summering av: försök till mord eller dråp, misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. 
grov, grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt, 
antal/100 000 inv. År 2020 låg Kungälvs kommun lägre jämfört med riket och kommuner med 
liknande socioekonomi.  
 
Ungdomars upplevde trygghet mäts även i LUPP:en.  Resultat från LUPP visar att 45 procent av 
åk8-eleverna uppger att de alltid är trygga i skolan. Vidare uppger mer än var femte åk8-elev 
uppger att hen under det senaste halvåret blivit utsatt för brott eller hot om brott – men andelen 
är mindre än 2017. Nästan var tredje elev upplever otrygghet någonstans i vardagsmiljön och var 
fjärde uppger att hen har blivit mobbad under det senaste halvåret.  

 

 

Diagram 13. Otrygga vardagsmiljöer 

Källa: Resultat LUPP 2020, Kungälvs kommun Årskurs 8 
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Slutsatser  
 
Enligt folkhälsoavtalet ska prioriteringar i handlingsplanen utgå från behovsbilder. Redovisade 
uppföljningsbara indikatorer synliggör några centrala behov såsom:  
 

• Sedan 2015 har Kungälvs kommun ett högre ohälsotal jämfört med kommuner som har 
liknande socioekonomi. Bland kvinnor var ohälsotalet år 2020 högre i Kungälv både vid 
nationell och regional jämförelse. Prioriterat är fortsatt utvecklingsarbete med statliga 
myndigheter, hälso- och sjukvård samt Samhällskontraktets övriga aktörer.  

• Redovisade indikatorer samt underlag från Samordningsförbundets Älv& Kust samt 
LUPP-rapport visar på behovet av kraftsamling psykisks hälsa. Fortsatt fokus är att 
implementera insatser utifrån nationella stimulansmedel och genomföra förvaltningen 
fastställda mål och aktiviteter.  

• Gällande fullföljda studier och indikatorn behöriga till gymnasiet synliggörs en minskad 
andel från 2015 samt en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor. Prioriterat är genomföra 
förvaltningen fastställda mål och aktiviteter.  

• Sett till ungdomars hälsa synliggörs via LUPP-rapporten behovet av insatser kring 
ungdomars levnadsvanor (stress fysisk aktivitet, kost, tobak etc.). Underlag för fortsatt 
prioriteringar är även den kartläggningen kring förebyggande insatser barn- och unga, 
som sammanställts under 2021.  

• Vid jämförelse är Kungälvs kommun en trygg och säker kommun. Fortsatt insatser krävs 
kring elevers trygghet i skolan samt på olika sätt agera utifrån skillnaden mellan faktisk 
och upplevd trygghet i Kungälvssamhället. Utgångspunkter är aktiviteter i plan Trygg i 
Kungälv.  

 

Styrning och ledning 
 
Utgångspunkt för arbetet med folkhälsa och social hållbarhet är antaget program kring social 
hållbarhet och underliggande planer. Uppföljningen av programmet integreras i Kungälvs 
kommuns uppföljning av Agenda 2030. Planernas aktiviteter följs upp årligen upp via en 
gemensam rapport, som innefattar återkopplingar från social översiktsplan, äldreplan, 
funktionshinderplan samt plan trygg i Kungälv. Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen.  
 
Utifrån samverkansavtalet ska arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ha en politisk styrning 
och bedrivas strategiskt, vilket möjliggörs genom ett lokalt råd för folkhälsa och social hållbarhet i 
Kungälvs kommun.  I rådet ingår politiker från kommunen och VHSN samt kommundirektör, 
sektorchef Trygghet och Stöd och sektorchef Bildning och Lärande. Sekreterare är 
folkhälsostratagen. Utifrån aktuella frågeställningar adjungeras politiker, tjänstemän och övriga 
representanter.  
 
Deltagande förtroendevalda och tjänstepersoner i rådet ansvarar för att ta med sig erfarenhet och 
kunskap från sina respektive nämnder, styrelse, förvaltningar till rådet samt att återföra rådets 
arbete tillbaka till dessa. Rådet ska varje år fastställa en handlingsplan för nästkommande års 
prioriterade områden med åtgärder och budget. Rådet ansvarar för att uppföljning av planen 
genomförs.  
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Kungälvs kommuns arbete med folkhälsa och social hållbarhet förankras även via de 
presidiedialoger som genomförs två gånger per år. Sekreterare vid dessa dialogmöten är 
folkhälsotrategen.  
 
Via kommunens förvaltningsledning sker den interna styr- och ledningen av social hållbarhet.  
 
Utgångspunkt är därefter att styra, leda och förankra arbetet via befintliga 
samverkanskonstellation inom Trygg i Kungälv, SIMBA och Samordningsförbundet Älv & Kust. 
För att koordinera specifika frågeställningar sammankallar folkhälsostrategen till nätverksträffar 
kring teman som; integration, Samhällskontrakt, områdesbaserat, föräldrastöd samt våld i nära 
relationer.  
 
Utifrån samverkansavtalet har folkhälsostrategen i uppdrag att: 

• verka för att arbetet med folkhälsa och social hållbarhet bedrivs strategiskt och i 
samverkan med andra relevanta aktörer 

• i rådet vara tjänsteperson för VHSN:s och kommunens ledamöter 

• ansvara för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrdokument 

• ta fram verksamhetsplan, verksamhetsuppföljning och ekonomisk redovisning 

• analysera och tillgängliggöra aktuell statistik kring social hållbarhet och 
hälsoläget i kommunen 

• samverka kring delregional verksamhet i syfte att förstärka det lokala arbetet 
 

Prioriteringar 2022  
 

Utifrån program social hållbarhet och underliggande planer prioriteras och avsätts folkhälsomedel 

för följande insatser under 2022. 
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Område: Social översiktsplan   

Tidiga insatser  Mål med insats  

  

Hur planeras 

insatsen att följas 

upp? 

Budget 

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 gav förvaltningen i uppdrag att 
genomföra översyn och samordning inom det förebyggande arbetet. 
Enligt förvaltningens verksamhetsplan 2021 – 2022 innefattar 
uppdraget att stärka och utveckla samordningen inom det 
förbyggande arbetet.  
 
Kartläggningen beskriver vilka aktiviteter förvaltningen behöver 
arbeta med under 2022 för att öka samordningen inom det 
förebyggande arbetet för barn och ungdomar i syfte att höja kvaliteten 
inom det förebyggande arbetet. 
 

Intensifiera arbetet med att starta 

upp ett familjecentrerat arbetssätt i 

Kungälv. 

Indikatorer barn- och unga 

Agenda 2030  

430 tkr  

 

Plan: Social översiktsplan   

Områdesbaserat arbete Komarken  Mål med insats  Hur planeras insatsen 

att följas upp? 

Budget 

Utveckla det områdesbaserade arbetet i Komarken via främjande och 

trygghetsskapande insatser i samverkan med civilsamhället.  

Ansvar: Medborgarskolan och folkhälsoutvecklare  

Utveckla Nordmannatorget till en 

levande och trygg mötesplats, 

som driver på en positiv 

utveckling av området 

Komarken. 

Genom samverkansarbete 

understödja delaktighet och 

inflytande för medborgare och 

verksamma i Komarken  

Indikatorer hälsa, trygghet 

och arbete Agenda 2030   

180 tkr  
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Plan: Social översiktsplan   

Hälsa Mål med insats  Hur planeras insatsen 

att följas upp? 

Budget 

Utifrån konceptet ”Hela Kungälv i rörelse”:  

• Introducera fysisk aktivitet på recept vid grundskolan och 
gymnasiet.  

• Introducera pilotprojekt kring Streetgames och rörelse på fritids 
vid mellanstadiet i samverkan med IFK Kungälv  

• Fortsatt utveckla Hittaut.nu i samverkan med Kungälvs OK  

• I samverkan med Hälsofrämjande och förebyggande enheten 
stimulera utåtriktat arbete.  

 

Ökad fysisk aktivitet  Indikatorer hälsa Agenda 
2030  

140 tkr  

 

Område: Plan Trygg i Kungälv  

Insats Trygghet  Mål med insats  

 

Hur planeras 

insatsen att följas 

upp? 

Budget 

Implementering plan Trygg i Kungälv  

Ansvar: Säkerhetssamordnare  

Motverka våld i nära relationer 

samt hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

Insatser mot narkotika och 

missbruk. 

Främja det brottsförebyggande 

arbetet. 

Indikatorer trygghet Agenda 

2030  

150 tkr  
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Åtgärder mot organiserad 

brottslighet och maktutövning i 

lokalsamhället. 

Motverka våldsbejakande 

extremism. 

 

Område: Äldreplan/Funktionhinderplan   

Insats Hälsofrämjande och förebyggande  Mål med insats  

  

Hur planeras insatsen 

att följas upp? 

Budget 

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 är uppdrag till förvaltningen, att 
involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet.  

Uppdraget har preciserats i förvaltningens verksamhetsplan via 

aktiviteten:  

• Utöka samarbetet med civilsamhället och föreningslivet i syfte 
att äldre medborgare ska kunna leva ett självständigt liv med 
god hälsa. 

 
Enheten för förebyggande och hälsofrämjande verkar utifrån uppdragen: 

• Folkbildning 

• Anhörigstöd  

• Riktade hälsofrämjande aktiviteter  

   

Tillsammans med civilsamhället 
sammanställa ett gemensamt 
program kring de olika 
främjande och förebyggande 
insatser som finns för äldre 
Kungälvs kommun.  
 
Sprida kunskap och 
information kring att agera 
proaktivt utifrån äldres 
boendesituation. 
 
Kartlägga befintligt och 
inventera behovet av frivilligt 
arbete i kommunens och bland 
samverkande organisationer. 
Därefter skapa förutsättningar 
för ett gemensamt och mer 
effektivt hanterande av frivilligt 
arbete i Kungälvs kommun. 

 

Indikatorer hälsa och trygghet 

Agenda 2030 

700 tkr  
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Gemensam budget för folkhälsa och social hållbarhet  
 
Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för HSN och kommunen. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Kungälvs kommun ersätter för perioden 2021–2024, vardera 1 260 000 
kronor per år.  

 

Budget 2022 HSN Kommun Totalt   

Folkhälsotjänst (lön inkl. lönebikostnader) 410 tkr  410 tkr   820 tkr  

Omkostnader (administration, kostnader 
resor, kurser, osv) 

25 tkr   25 tkr   50 tkr  

Målområde   
 

Social översiktsplan: 
Tidiga insatser   

215 tkr  215 tkr  430 tkr  

Social översiktsplan: 
Områdesbaserat arbete Komarken  

90 tkr   90 tkr  180 tkr  

Social översiktsplan:  
Hela Kungälvs kommun i rörelse  

70 tkr  70 tkr  140 tkr  

Plan Trygg i Kungälv:  
Trygghetsskapande insatser  

75 tkr  75 tkr  150 tkr  

Äldreplan/Funktionshinderplan 
Hälsofrämjande och förebyggande  

350 tkr 350 tkr 700 tkr  

Samverkan RF-SISU  25 tkr  25 tkr  50 tkr  

Totalt:  1260 tkr  1260 tkr  2 520 tkr  

 

Utifrån aktiviteter i programmets underliggande planer ansöks även om extern finansiering via 

exempelvis Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Utifrån satsningar kring psykisk 

hälsa samt våld i nära relationer använts beviljade nationella stimulansmedel.  
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Styrgrupp Västsvenska paketet
2022-02-08
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Styrgrupp Västsvenska paketet
Sammanfattning av information på mötet 8 februari 2022

• Aktuell information Västsvenska paketet
• Återkoppling diskussion Bohusbanan och Lekarekulle

• Rapport Färdigställda och påbörjade projekt

• Information kring Årsrapport 2021

• Tertial 3 2021 rapportering

• Projekt Västlänken – Lägesuppdatering

• Västlänken i Staden – Lägesuppdatering

• Trafikpåverkande åtgärder 2022 och framåt

2022-03-21
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Aktuell information Västsvenska paketet
Jörgen Einarsson, Trafikverket informerade om aktuella frågor:

• Återkoppling diskussion Bohusbanan och Lekarekulle

Vid föregående möte informerades Styrgruppen om Projektavtalet Nya åtgärder samt Trafikverkets
förslag till nationell plan 2022-2033. Det kunde konstateras att fortsatta diskussioner behövs kopplat till
Plattformsförlängningar på Bohusbanan och Förbigångsspår vid Lekarekulle, då dessa åtgärder inte
ingår i förslag till nationell plan. Förbigångsspår vid Lekarekulle har beskrivits som förutsättning för den
nya stationen i Väröbacka och det pågår bland annat diskussioner internt inom Trafikverket kring
finansieringen och ambitionen är att hitta en bra lösning utan att tidsplanen påverkas. Södra
Bohusbanan är också en viktig åtgärd för att få till ett bra trafikeringsupplägg i samband med
öppnande av Västlänken. Att lösa finansiering av denna åtgärd bedöms vara en större utmaning och
kräver fortsatta diskussioner.

I remissyttrande på förslag till nationell plan 2022-2033 kan parterna framföra synpunkter gällande
behov av åtgärder på Bohusbanan och Västkustbanan.

Medfinansieringsobjekt i Västsvenska paketet, ej inkluderade i planförslaget (siffror i prisnivå 2021-02)
Västkustbanan, Lekarekulle förbigångsspår, 150 mnkr, NNK: 3,48 (varav medfinansiering 16,5 mnkr)
Södra Bohusbanan, plattformsförlängningar, 250 mnkr, NNK: 0,17 (varav medfinansiering 110 mnkr)

2022-03-21
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Aktuell information Västsvenska paketet, forts
Jörgen Einarsson, Trafikverket informerade om aktuella frågor:

• Rapport färdigställda och påbörjade projekt

Parterna i samverkansorganisationen har tagit fram en rapport över färdigställda och påbörjade projekt
inom Västsvenska paketet. Rapportens syfte är att bidra till god överblick och ökad transparens över hur
medel i Västsvenska paketet används. Rapporten är publicerad på Trafikverkets hemsida avseende
Västsvenska paketet. Det har också tagits fram ett bildspel om cirka 20 bilder som kortfattat redogör för
de färdigställda projekten. Totalt har vi till år 2021 färdigställt ett 20-tal åtgärder för ca 6,9 miljarder
kronor. Bildspelet kan användas av parterna när presentation kring Västsvenska paketet görs.

• Information kring Årsrapport 2021

Arbetet med att ta fram Årsrapport har påbörjats. Årsrapporten beskriver bland annat vad som genomfört
under det gångna året, innehåller övergripande ekonomisk information, information från pågående
projekt samt aktuella analyser och undersökningar. Ambitionen är att den ska publiceras i april.

• Tertial 3 2021 rapportering

Kortfattad rapportering från tertial 3 2021 med utfall och prognos. Den sammanfattande
ekonomirapporten, vilket kompletterats med en tabell med kostnadsuppgifter i prisnivå 2021, har
publicerats på Trafikverkets hemsida för Västsvenska paketet: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra
-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/Vastsvenska-paketet/rapporter-och-utredningar/

2022-03-21
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Projekt Västlänken

Bo Larsson, Trafikverket

Information lämnades om aktuella frågor kopplade till Projekt Västlänken. Fokus låg på framdriften i de
olika deletapperna.

Information lämnades bland annat kring:

• Erfarenheter från Götatunnelns öppning

• Miljöarbete (grundvattenpåverkande arbeten, övergripande miljörapport Västlänken 2021, luftkvalitet)

• Covid-hantering

• Indexutveckling

• Trygghet mellanplan Korsvägen

• Evig anställning

Information om Projekt Västlänken, länk: https://www.trafikverket.se/vastlanken

2022-03-21
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Västlänken i Staden

Lotta-Sara Falk, Trafikkontoret Göteborgs Stad

Information om aktuella frågor med fokus på pågående arbeten samt milstenar 2022-2023 inom
Göteborgs Stads fyra delprogram: Centralen, Kvarnberget, Haga och Korsvägen. Information
lämnades också gällande byggrätt vid mittuppgång Centralen.

Information om Västlänken i staden, länk: https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/vastlanken/

För mer information om Projekt Hisingsbron: https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/hisingsbron/

2022-03-21
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Trafikpåverkande åtgärder 2022 och framåt
Helena Sjöstrand, Trafikverket/KomFram

Trafikpåverkande arbeten i närtid

• 11-27 februari 2022: rivning av Götaälvbron över E45 vilket kommer ha stor påverkan på E45 genom
centrum, Centralenområdet – Hisingen och området kring Järntorget.

• 22-25 april 2022: rivning av gammal järnvägsbro över E6 och start av arbeten i Tingstadstunneln med
stor påverkan på E6 men även inom hela Göteborg. E6 stängs helt mellan fredag kväll och måndag
morgon.

Trafikpåverkande arbeten på längre sikt – våren 2022 till hösten 2023

• Renovering av Tingstadstunneln pågår till hösten 2023

• Västlänken bygger ny bro över E6

Helena informerade även om några av de övriga arbeten som pågår i Göteborg, vilka ger en påverkan
på framkomligheten under 2022 och 2023.

För mer information om trafikläget se https://trafiken.nu/goteborg/

2022-03-21
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Sjukhusen i väster  
sjukhusenivaster@vgregion.se 

Västra Götalandsregionen 

 

 
 

Alingsås lasarett 
Angereds Närsjukhus 

Frölunda Specialistsjukhus/Högsbo specialistsjukhus 
Kungälvs sjukhus 

 

 Datum Diarienummer 

 2022-03-02 SV 2022-00079 

Mottagare 

Västtrafik:  
Peter Hermansson; Per Tenggren; Lars 
Bäckström; Anna Bergstrand  
 

Direktbuss från Göteborg till Kungälvs sjukhus 

Hej 

Som ni vet har vi i styrelse och förvaltning inom Sjukhusen i väster önskemål om att det 
återinsätts en direktbuss från Göteborg till Kungälvs sjukhus. För oss är det en mycket 
angelägen fråga som vi gärna vill ha en dialog med er kring.  

Det har från och till de senaste tio åren funnits en direktbuss till Kungälvs sjukhus. Bussen har 
tidigare hetat Grön express och nu sedan en tid X4 . Den senaste direktbussen (Grön Express) 
avgick var tjugonde minut med destination Ullstorp och stannade utanför sjukhuset och som 
från Hjalmar Brantingsplatsen enbart hade tre stopp före sjukhuset. Det gick snabbt och 
smidigt att ta sig till sjukhuset.  

För cirka ett år sedan valde Västtrafik att låta bussen gå från Hjalmar Brantingsplatsen in via 
Kungälvs Centrum för att avsluta rutten vid Resecentrum i Kungälv. Man anvisade då resande 
resterande väg fram till sjukhuset till lokala bussar med två turer per timme. I annat fall 
hänvisas resenären till att behöva gå sista biten, cirka 1,5 km. Som en ”kompensation” sattes 
det i stället in tätare turer från Göteborg till Resecentrum Kungälv, cirka en buss per sjunde 
minut. Detta tycker inte vi är tillräckligt. Resan blir alltför omständlig både för vår personal 
och för våra patienter.  

Det finns flera starka skäl för att få tillbaka en direktbuss:  

• God tillgänglighet till vårt sjukhus för att locka nya medarbetare.  

• God tillgänglighet för våra patienter.  

• Miljöaspekt, då vi försöker uppmana våra medarbetare att låta bilen stå och åka kollektivt.  

• I framtiden planeras för att utöka upptagningsområdet, vilket innebär en större 
personalgrupp och ett större flöde av patienter till sjukhuset.  

• Vi planerar för en utökad verksamhet som kräver fler medarbetare vilket i sin tur innebär 
större patientflöden.  

Det har varit en dialog på tjänstepersonnivå mellan våra respektive förvaltningar och vi är 
medvetna om att tjänstepersoner hos er håller på att titta på frågan.  
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  2 (2) 

När det finns ett underlag framme så skulle vi vilja ha ett digitalt möte med er för att ha en 
dialog kring hur vi kan komma framåt i detta.  

Förslagsvis kan man på tjänstepersonnivå hålla kontakten och ta fram några datumförlag för 
ett möte. 

  

Med vänliga hälsningar 

 

Anna-Lena Holberg  Birgit Lövkvist 
Ordförande   Vice ordförande 
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Punkt 1 

Stämmans öppnande

2022-03-17/2
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Punkt 2 

Val av ordförande och sekreterare 

vid stämman.

2022-03-17/3
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Punkt 3 

Upprättande och godkännande av 

röstlängd

2022-03-17/4
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▪ Röstlängd

Aktieägare Ombud Aktier och röster

Göteborgs Stadshus AB Jonas Attenius 143 365

Mölndals kommun My Högfeldt 6 223

Kungälv kommun Anders Holmensköld 4 129

Partille kommun Isabelle Asadian 3 148

Ale kommun Claes-Anders Bengtsson 3 106

Lerums kommun Christian Eberstein 2 235

Härryda kommun Sven Karlsson 1 547

Stenungsunds kommun Olof Lundberg 2 484

Tjörns kommun Anders G Högmark 1 861

Öckerö kommun Thomas Wijk 652

Summa röster 168750 (100%)
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Punkt 4 

Val av en justerare att jämte 

ordföranden justera protokollet

2022-03-17/6
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Punkt 5 

Frågan om stämman blivit 

behörigen sammankallad

2022-03-17/7
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Punkt 6 

Godkännande av dagordningen

2022-03-17/8
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Punkt 7

Anförande av verkställande 

direktören

2022-03-17/10
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Årsstämma 2021-03-11

▪ Kort om Renova

▪ Väsentliga händelser 2020

▪ Omvärldsorientering

▪ Viktiga framtidsfrågor för koncernen

2022-03-17/11
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Koncernfakta

2022-03-17/12
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Renovas ägare

Göteborgs Stadshus AB 85,0%

Mölndals kommun 3,7%

Kungälv kommun 2,4%

Partille kommun 1,9%

Ale kommun 1,8%

Lerums kommun 1,3%

Härryda kommun 0,9%

Stenungsunds kommun 1,5%

Tjörns kommun 1,1%

Öckerö kommun 0,4%
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Renovakoncernen

Renova AB

VD

Renova Miljö AB

VD

AO LogistikAO Återvinning

Koncerngemensamma

funktioner
AO Tilldelningar

AO Återvinning AO Logistik
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Renovakoncernen

▪ Affärsområde Tilldelning

▪ Tilldelad insamling och behandling av avfall från Renovas ägarkommuner

▪ Affärsområde Logistik

▪ Konkurrensutsatt insamling av avfall från verksamheter och kommuner

▪ Affärsområde Återvinning

▪ Konkurrensutsatt behandling av avfall från verksamheter och kommuner

▪ Drift av behandlingsanläggningar för avfall från Renovas ägarkommuner

2022-03-17/16
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2022-03-17/172022-03-17/172022-03-17/172022-03-17/17

Renovas verksamhet  
Kläpp
- ÅVC; Sortering,

Omlastning

Marieholm
- förbehandling matavfall, 

kompostering av 

trädgårdsavfall

Skräppekärr
- Sortering, företagsÅVC

Sävenäs
- ÅVC; Sortering, Energi ÅV,

Farligt Avfall-Elektronik, 

Risk o Sekretess, Panna 5

Fläskebo
- IFA och FA deponi 

Högsbo 
- Sortering, 

Omlastning

ÅVC, 

företagsÅVC

Mölndal
- Omlastning 

Öckerö

- Omlastning

Tagene
- ÅVC, omlastning, 

slaggsortering, 

Deponi, mellanlagring

Styrsö Skäret
Omlastning

Ringön
- Plåt o maskin

Brudaremossen
- drift av gasanläggning

Rödingen
- Sortering, Oklassade jordar 

Arendal, Torsviken

- Avslutad deponi

Holmen (Huvudkontor)

- fordonsverkstad, förråd, 

Lerum
- Omlastning av hushållsavfall 

och matavfall

Tvibotten
- vilande deponi

Bulycke
- ÅVC

Bönekulla
- Verksamhetsåtervinning

Frontlastare

Rollsbo
- Logistik, 

företagsÅVC

Munkegärde
- Omlastning, 

sortering
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Väsentliga händelser 2021

2022-03-17/19



29 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag - 2022-152 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag : Samlad presentation Renovas årsstämma 2022-03-10

Hur gick det 2021?

▪ Ett (till) mycket annorlunda år…

▪ Resultat – Fantastiskt bra givet omständigheter!

▪ Utvecklad samverkan med 

ägarkommunerna

▪ Alla delar  i dotterbolaget lönsamma!

▪ Marknad

▪ Fortsatt omstrukturering i 

avfallsbranschen

▪ En del förlorade men fler vunna kunder 

och avtal

▪ Stärkt marknasposition

▪ Utveckling av vår verksamhet

▪ DFA – Delaktigt Förbättrings Arbete

▪ Ny ekonomisk styrmodell

▪ Ny anläggning förbehandling Farligt Avfall

▪ Ny verkstad under byggnation

▪ Vätgasbilar i drift

▪ och mycket mer…

▪ Vi klarade vårt uppdrag och vi står starkare än 

för ett år sedan!
2022-03-17/20
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Pandemin

2022-03-17/21

▪ Riktigt tuff belastning på organisationen under dec-feb 2021/2022

▪ Som mest 25-30% sjukfrånvaro i vissa enheter

▪ Insamling och ÅVC hårdast drabbad

▪ Tufft med elektriker/UH personal Sävenäs

▪ Utglesning av hämtning på Hisingen

▪ Förseningar på många områden

▪ Vi har upplevt god förståelse från de flesta kunder och brukare 

▪ Nu åter på normala nivåer

▪ Ekonomisk påverkan huvudsakligen under 2020

▪ Organisationen har visat god förmåga att anpassa sig till förändrade 

förutsättningar
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DFA – Delaktigt 

Förbättringsarbete

2022-03-17/22
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▪ Realisera ny styrmodell för förbättrad analys och styrning 

2022-03-17/24
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Affärsområde Tilldelningar

▪ Kretslopp och vatten nämndens beslut 2021-11-17

▪ Centrum

▪ Hisingen

▪ Mobil sopsug

▪ Slam 

▪ Farligt avfall

▪ Förråd 

▪ Bemanning ÅVC

▪ Fortsatt tilldelning efter 2025-03-31

▪ Södra skärgården

▪ Upphandling från 2023-04-01

▪ Möjliggör fortsatt satsning på tilldelningsmodellen och ger en stabil grund 

för fortsatt utveckling av verksamheten

2022-03-17/25
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Teckal rullande 2 år

2022-03-17/26
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Mottagningsavgifter regionvis
- Medelmottagningsavgift för hushållsavfall

Mellersta och 

norra Sverige

Avfa l lsförbränningsanläggning

Sydöstra 
Sverige 

Sydvästra 
Sverige 

Exklusive transport, 
omlastning och skatt 
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2022-03-17/28

Affärsområde Återvinning

▪ Verksamhet 2021

▪ Förbränning, 536 676 ton förbränt

▪ Fjärvärme,1 396 374 MWh, (ca 35%)

▪ El, 273 323 MWh (ca 5%)

▪ Framsteg 2021

▪ Sommarrevision i Coronatider

▪ Förbättrad ersättning - nytt värmeavtal

▪ Ny förbehandlingsanläggning för Farligt Avfall

▪ Zn-återvinning snart i drift

▪ Investeringsbeslut Biokol

▪ Investeringsbeslut ny rökgasrening

▪ Mm mm
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2022-03-17/29
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Energieffektivisering Sävenäs

2022-03-17/30

Genom systematisk 

arbete med ständiga 

förbättringar och 

effektiviseringar av 

processen har den 

interna elförbrukning 

ytterligare kunnat 

minskas.
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2022-03-17/31

Många nya avtal för Affärsområde Återvinning.
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2014
-22,6 msek
(resultat)

2015
-17,2 msek
(resultat)

2016
-4,0 msek
(resultat) 2017

-5,0 msek
(resultat)

2018
+4,9 msek
(resultat)

2019
+11,1 msek
(resultat)

0
2020

-2,8 msek
(resultat)

2021
+18,1 msek
(resultat)

Reflektion 2021…Renova Miljö AB 

Affärsområde Logistik

Bibehållna starka kundrelationer med rätt fokus ut på marknaden

Många vunna affärer och nya avtal

Rekord i antal upphandlingar
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2022-03-17/33

Många nya avtal inom Affärsområde Logistik.
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Fordonsutveckling

▪ Fortsatt elektrifiering

▪ Batterielektriska fordon

▪ Bränslecellselektriska fordon

(Vätgas)

2022-03-17/34
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REST = Renovas ekonomiska 

styrmodell

▪ Omfattande uppgradering av verksamhet- och affärssystem

▪ Start 2018/2019

▪ ”Slut” 2021/2022

2022-03-17/35

En mer verksamhetsanpassad och pedagogisk

ekonomisk styrmodell 

Som bidrar till en väsentligt bättre och kontrollerad 

styrning av Renovakoncernen

En mer användarvänlig, flexibel och 

integrationsvänlig IT-systemmiljö (IFS 10) 

Som uppfyller krav på säkerhet och stabilitet samt har 

minskade drift- och underhållskostnader

Förbättrad arbetsmiljö med fler digitaliserade och 

effektiviserade arbetsprocesser
En mer flexibel och mindre underhållskrävande 

ekonomisk styrmodell

Som stödjer alla tre affärsområdena samt möjliggör 

tillräcklig uppföljning och analys

Driftsäkra och ändamålsenliga informationsstrukturer 

som är lätta att förstå och underhålla

Kvalitativ, transparent, pålitlig och spårbar

information och data

Att en koppling mot Stadens erbjudande om 

ekonomimodell i Agresso är möjlig att genomföra 
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Omvärldsorientering

2022-03-17/36
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Ett osäkert omvärldsläge…

▪ Kriget i Ukraina

▪ Oro bland våra medarbetare

▪ Galopperande bränslepriser

▪ Höga energipriser

▪ Försämrad global logistiksituation

▪ Ytterligare förlängda leveranstider på insatsvaror/komponenter/produkter

▪ Stor osäkerhet på konjunkturutveckling

▪ Ekonomisk osäkerhetsanalys

▪ Lagernivåer

▪ God framförhållning

▪ Samordning inom Göteborgs Stad och med övriga delägare

2022-03-17/37
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Styrmedel

▪ Framtiden för energiåtervinning i Sverige?

▪ Från att nyss ha utgjort en försumbar kostnad, 

riskerar styrmedlen att slå ut svensk 

energiåtervinning av avfall

Energiåtervinning av avfall i Sverige

• Står för 1/3  av Sveriges fjärrvärmeproduktion.

• Fjärrvärmen står för 50% av Sveriges värmebehov.

• Står också för 1-2 % av Sveriges elproduktion.

• Produktionen sker i samma geografiska område som 

där elbehovet är stort.

• Levererar även när det är molnigt och vindstilla.

• Får allt större betydelse för att stabilisera elnätet.

2022-03-17/38
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Fastighetsnära insamling av förpackningar

Vem skall ansvara för insamlingen?

▪ Utredningens förslag levereras i oktober-

november

▪ Beslut i juni

▪ Införande 2024-2026

▪ Avfall Sverige och FTI överens

▪ Mycket talar för kommunalt insamlingsansvar

▪ Fler kärl

▪ Bättre sortering

▪ Resurskrävande

▪ Finansiering?
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Viktiga framtidsfrågor

2022-03-17/41
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Framtidens Sävenäs

Renovas Energiåtervinning 

nu och i framtiden?!



29 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag - 2022-152 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag : Samlad presentation Renovas årsstämma 2022-03-10

Strategi för Energiåtervinning

Förbränningskapacitet inklusive behandling av restprodukter 
ska finnas för ägarkommunernas avfall

Dagens kapacitet ska kunna upprätthållas i ett 30-årsperspektiv 

Bästa tillgängliga teknik ska så långt som möjligt utnyttjas

Energi från Renova ska vara basen i regionens 
fjärrvärmeförsörjning

Renova ska arbeta för att minimera klimatpåverkan från 
energiåtervinning

2022-03-17/43
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Ny detaljplan Sävenäs

2022-03-17/46



29 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag - 2022-152 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag : Samlad presentation Renovas årsstämma 2022-03-10

Fortsatt hantering och ägarnas ställningstagande

2022-03-17/47

▪ Bedömning av långsiktig utveckling avfallsströmmar

▪ Samhällsutveckling

▪ Befolkningsutveckling

▪ Tekniska framsteg

▪ Tekniska alternativ – scenarier

▪ Koldioxidinfångning och lagring

▪ Investeringsstorlek

▪ Teknikval

▪ Ekonomisk påverkan över tid

▪ Beslutspunkter för ägarna (bedömda tidpunkter)

▪ Behov-, teknik- och påverkansanalys ~2023

▪ Förprojektering ~2025

▪ Skarpt investeringsbeslut ~2027
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Renovas klimatpåverkan

▪ Renovas har länge arbetat med klimatfrågan och 2020 beslutades om 

en klimatplan. Denna plan har nu utvärderats under 2021. 

▪ Utvärderingen visar att:

▪ Mycket av det vi kan påverka är genomfört, delar sammanfattat nedan

▪ Bytt till fossilfri stödolja har minskat utsläppen med 1400 ton per år

▪ Förnybara drivmedel används i fordonen

▪ Ny materialkod för fossilrikt avfall till förbränning har införts och prissatts

▪ Diffusa utsläpp har beräknats från deponier, kylmedia etc. 

▪ Principbeslut att införa koldioxidinfångning är taget i Styrelsen

▪ Viktigt arbete med både kunskapsbyggande och kunskapsspridning

▪ De fossila utsläppen från avfallskraftvärmeverket står för över 99% av 

Renovas direkta utsläpp, och de har ökat jämfört med 2017.

▪ Kraftiga åtgärder krävs för att minska utsläppen av växthusgaser

2022-03-17/48
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Renovas klimatpåverkan

▪ Energiåtervinningen står för över 

99% av de direkta utsläppen av 

CO2

▪ Klimatbokslut visar att för varje 

utsläppt ton CO2e sparas ca 3 

ton ur ett systemperspektiv
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Mer än 99% av direkta utsläpp kommer från 

avfallsförbränningen. Kraftigare åtgärder behövs

▪ Renova är nummer 14 på Naturvårdsverkets 

lista över svenska företag med störst utsläpp

▪ Utsläppen beror på att avfallet innehåller 

fossilt material, mestadels plast

▪ Det behövs kraftigare åtgärder för att minska 

de fossila utsläppen, delar kan Renova 

påverka genom ökad utsortering till 

materialåtervinning

▪ Alternativet till avfallsförbränning hos Renova 

medför betydligt större utsläpp av klimatgaser 

2022-03-17/50
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Världsproduktionen plast

2022-03-17/51
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Avfall Sveriges Back casting
- Hur når Sverige fossilfri energiåtervinning från avfallsförbränning?

- Renovas kommentar i blått till höger

Potential, finns mer att göra

Principbeslut taget i styrelsen

Potential, 

Eftersortering 

samt 

avsättning

Potential, se 

över kraven

Kommunens ansvar

Klart

Klart

Renovas 

kommentar
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2022-03-17/53

Nu är den här, vår senaste hållbarhets-
redovisning! renova.se/hallbarhet
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VI ÄR HÅLLBARHET

Nu är den här, vår senaste hållbarhetsredovisning! 

renova.se/hallbarhet

2022-03-17/54
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Punkt 8

Föredragning samt beslut om 

Affärsplan 2022-2026 

2022-03-17/55
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Punkt 9

Framläggande av årsredovisning 

och revisionsberättelse samt 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport för bolaget och 

koncernen

2022-03-17/56
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Årsredovisning
2021
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Utfall är 91 mnkr, vilket är 68 mnkr bättre än föregående år

▪ Värmeintäkter har ökat med 19% (32 mnkr).

▪ Elintäkter har ökat framförallt beroende på 

ett högre elpris med 26% (18 mnkr).

▪ Försäljning har ökat med 8% (80 mnkr). 

- Bättre priser på material framförallt 

skrot och well.

- Högre intäkter för verksamhetskunder-

tjänsteförsäljning. 

▪ Övriga intäkter ökat med 22% (7 mnkr). Försäkringsersättning för 

produktionsstopp i förbränningsanläggningen. 

Resultat efter finans, Koncern
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Utfall är 91 mnkr, vilket är 68 mnkr bättre än föregående år

▪ Driftskostnaderna har ökat med 15% (57mnkr) beror framförallt på;

▪ extra inköp av utsläppsrätter.

▪ högre kostnad för eldningsolja RME & fordonsbränsle.

▪ ökade kostnader för underhåll av pannor.

▪ ökade kostnader för lejda maskiner inertdeponi, balningskostnader.

▪ generella prisökningar för tex material.

▪ Arbetskraftskostnaden har varit i linje med föregående år; 

▪ vakanser samt optimerad produktion. 

▪ möjlighet att få återbetalning av sjuklöner. 

▪ Vi hade färre sommarpersonal än beräknat och i övrigt låga 

personalomkostnader.

▪ Avskrivningar/Finans ökade med 20% och 20 mnkr inklusive forcerade 

avskrivningar på värmepumpar om 12 mnkr. 

(5% ökning utan forceringar)

Resultat efter finans, Koncern
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Resultat efter finans, affärsområde

▪ Affärsområde tilldelningar -12 mnkr

▪ Utsläppsrätter

▪ Eldningsolja RME - fordonsbränsle

▪ Underhåll av anläggningar

▪ Affärsområde Återvinning 83 mnkr

▪ Energiintäkter

▪ Försäljning

▪ Utsläppsrätter

▪ Eldningsolja RME

▪ Materialkostnad anläggningar

▪ Affärsområde Logistik 18 mnkr

▪ Försäljning

▪ Arbetskraft 

▪ Driftskostnader – Fordonsbränsle, självrisker

▪ Material
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Resultaträkning Koncern
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Resultaträkning Renova AB



29 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag - 2022-152 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag : Samlad presentation Renovas årsstämma 2022-03-10



29 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag - 2022-152 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag : Samlad presentation Renovas årsstämma 2022-03-10



29 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag - 2022-152 Rapporter från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag : Samlad presentation Renovas årsstämma 2022-03-10

Disposition av vinst

▪ Resultat efter finans - 10 mnkr

▪ Bokslutsdispositioner 7 mnkr

▪ Skatt 8 mnkr
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Resultaträkning Renova Miljö AB
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2022-03-17/69
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Disposition av vinst

▪ Resultat efter finans 101 mnkr

▪ Bokslutsdispositioner - 70 mnkr

▪ Skatt - 6 mnkr
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Punkt 10

Beslut om 
a) fastställande av resultat- och 

balansräkningar för bolaget och koncernen 

b) disposition av vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 

verkställande direktören

2022-03-17/72
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Punkt 11 

Fastställande av arvoden för styrelse, 

revisorer och lekmannarevisorer 

jämte suppleanter

2022-03-17/73
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Punkt 12 

Styrelseledamöter och suppleanter

2022-03-17/74
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Respektive kommunfullmäktiges 

val av ledamöter och suppleanter.

2022-03-17/75

Kommun Ledamot Suppleant

Göteborg Magnus Palmlöf (M)

Claes Roxbergh (MP)

Pernilla Stafsén (S)

Hans Eric Andersson (D)

Pia Karlsson (L)

Mikael Lindmark (S)

Edwin Friedlander (M)

José Arevalo (V)

Partille Lars Stålheim (M)

Mölndal Kent Klarenius (KD)

Kungälv Bernt Lundborg (S)

Lerum Anna-Lena Holberg (M)

Tjörn Rikard Larsson (S)

Ale Paula Örn (S)

Öckerö Jennie Wernäng (M)

Stenungssund Wouter Fortgens (M)

Härryda Ing-Marie Samuelsson (S)
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Punkt 13

Val av revisorer och 

revisorssuppleanter

2022-03-17/76
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Punkt 14

Lekmannarevisorer och suppleanter

2022-03-17/77
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Val av lekmannarevisorer och 

suppleanter

Kommun Lekmannarevisor Suppleant

Göteborg Vivi-Ann Nilsson Birgitta Adler 

Partille Bengt Rundberg

Mölndal Peter Eckerström

2022-03-17/78
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Punkt 15

Övriga ärenden som i behörig 

ordning hänskjutits till stämman. 

a) Beslut att anta nytt ägardirektiv för 

Renova AB

2022-03-17/79
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Denna behandling '30 Information – inkomna skrivelser till kommunstyrelsen' har inget tjänsteutlåtande.
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