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Kallelse 
Sammanträdesdatum 2022-04-27 
 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

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

   

 
Plats Stadshuset plan 2, Sessionssalarna  
Tid Onsdagen den 27 april kl 09:00-15:00 

 
 
Ledamöter   
 Miguel Odhner (S) Ordförande 
 Anders Holmensköld (M) 1:e vice Ordförande 
 Elisabeth Mattsson (L) 2:e vice Ordförande 
 Martin Högstedt (UP)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Anna Vedin (M)  
 Mats Frisell (S)  
 William Hult (S)  
 Erik Andreasson (V)  
 Rolf Carlsson (SD)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Marcus Adiels (M)  

 
Ersättare Linda Åshamre (S)  
 Erik Martinsson (MP)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Monica Haraldsson (M)  
 Fredrik Daun (KD)  

 
 
 Miguel Odhner (S) Oskar Ivarsson 
 Ordförande Sekreterare 
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Kallelse  

Sammanträdesdatum  2022-04-27 
 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordning fastställs 

  Redovisning av delegationsbeslut  

4  Redovisning av delegationsbeslut 
Klockan: 09:00-09:30 

Redovisningen 
godkänns 

  Information  

5  Information från kommundirektören 
- Hallarena vid Yttern 
- Information Länsstyrelsen 

flyktingmottagande 
Klockan: 09:30-10:15 
Föredragande: Halen Lindqvist 

Antecknas 

6  Månadsrapportering 
Klockan: 10:15-10:30 
Föredragande: Pia Jakobsson och Ann-Charlott 
Backström 

Antecknas 

7  Koncernbokslut AB Kongahälla 2021 
Klockan: 10:30-10:50 

Beslut 

  Ärenden som stannar i kommunstyrelsen  

8 KS2022/0579-1 Avkastningsstiftelser - årsredovisning 2021 
samt utdelning 2022 
Klockan: 10:50-10:55 

Beslut 

9 KS2022/0667-3 Svar på remiss angående förslag om att 
upphäva Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 

Beslut 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

2020:46) om besök i särskilda boendeformer 
för äldre under covid-19-pandemin 
Klockan: 10:55-11:00 

10 KS2022/0707-2 Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för 
Västra Götalands län samt upphävande av 
Trafikverkets föreskrifter 
Klockan: 11:00-11:05 

Beslut 

11 KS2022/0737-2 Svar på remiss - Inbjudan till samråd om stöd 
från Klimatklivet till publik laddinfrastruktur 
Klockan: 11:05-11:10 

Beslut 

12 KS2022/0788-3 Svar på remiss - Åtgärder för en jämnare 
fördelning av boendet för vissa 
skyddsbehövande 
Klockan: 11:10-11:15 

Beslut 

  Ärenden till kommunfullmäktige  

13 KS2022/0801-1 Överenskommelse om långsiktig samverkan 
Fästningsholmen och Bohus Fästning 
Klockan: 11:15-11:45 
Föredragande: Haleh Lindqvist & Åsa Berglie 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

14 KS2020/1689-2 Vision FÖP Kode Förslag till 
kommunfullmäktige 

15 KS2021/1802-1 Ansökan om borgen Kungälvsbostäder 
Klockan: 11:45-12:00 
Föredragande: Pia Jakobsson 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

  Lunch 12:00-13:00  

16 KS2020/0823-44 Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 
1 m.fl 
Klockan: 12:00-13:00 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

17 KS2021/0877-7 Svar på motion till kommunfullmäktige om 
språkkrav i omsorgsyrken 

Förslag till 
kommunfullmäktige 
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18 KS2021/1740-3 Svar på motion om idrottsskola för äldre Förslag till 
kommunfullmäktige 

19 KS2022/0297-1 Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek Förslag till 
kommunfullmäktige 

20 KS2016/1248-1 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för Dösebacka 
vattentäkt 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

  Ärenden som stannar i kommunstyrelsen  

21 KS2020/2066-13 Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB 
gällande Värmeverk, Munkegärde 1:1 & 
Munkegärde 3:29 

Beslut 

22 KS2020/2066-11 Markanvisningsavtal för Kungälv Energi AB 
gällande Värmeverk, Munkegärde 1:1 & 
Munkegärde 3:29 

Beslut 

23 KS2021/2015-2 Planbesked för handel, Gärdet 1:1 Beslut 

24 KS2022/0424-1 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och 
patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beslut 

25 KS2022/0580-1 Styrdokument-Riktlinjer Kulturgaranti Beslut 

  Ärenden från kommunrevisionen  

26 KS2022/0651-1 Granskningsrapport "Rapportering av 
bokslutsgranskning 2021" 

Remitteras 

27 KS2022/0652-1 Granskningsrapport "Grundläggande 
granskning 2021" 

Remitteras 

28 KS2022/0653-1 Granskningsrapport "Granskning av inköp och 
upphandling - Utökning inom ramen för intern 
kontroll ekonomiprocesser 2021" 

Remitteras 

29 KS2022/0654-1 Granskningsrapport "Granskning av 
delegationsbeslut - Fördjupning inom ramen 
för grundläggande granskning" 

Remitteras 
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30 KS2022/0655-1 Granskningsrapport "Utökad grundläggande 
granskning av ärendeberedning i tre beslut" 

Remitteras 

  Övrigt  

31  Rapporter från ledamöter med kommunala 
och/eller bolagsuppdrag 

Antecknas 

32  Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen Antecknas 

 



4 Redovisning av delegationsbeslut  -   :

Denna behandling '4 Redovisning av delegationsbeslut ' har inget tjänsteutlåtande.
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Delegationsbeslut kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2022-04-27 
 
 
 

DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN 

 

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

 

 

Nr. Ärende Titel 
108/22 KS2021/1456-4 Tilldelningsbeslut och utvärderingsrapport – 

Upphandling av försäkringsmedlartjänst 
109/22 KS2017/2293-6 Komarken 1:1, avtal om lägenhetsarrende för 

parkering, undertecknat avtal 
110/22 KS2022/0279-2 Delegationsbeslut, sociala föreningsbidrag: 

Equmeniakyrkan 
111/22 KS-VR2022/0095-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Tävling med 

fordon på väg, Västkusten/Hisingen runt - beviljas 
112/22 KS-VR2022/0104-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Gatupratare, 

Vendergatan 8, Kungälv - beviljas 
113/22 KS-VR2022/0109-2 Upplåtelse av allmän platsmark - inhägnat 

arbetsområde, körplåtar och byggställning - 
Älvbacken 2, Kongahällagatan, Kungälv - beviljas 

114/22 KS-VR2022/0100-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering Umi 
Sushi Bar, Älvebacken 26-28  - beviljas 

115/22 KS-VR2022/0103-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering 
pizzeria amore ab, nytorget 1 - Beviljas 

116/22 KS-VR2022/0115-2 Upplåtelse av allmän platsmark - företagsevent, 
Älvparken Kungälv  - beviljas 

117/22 KS-VR2022/0113-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Marknad, Kungälv 
- beviljas 

118/22 KS2022/0572-2 Beslut om avslag på begäran av allmän handling 
119/22 KS-VR2022/0112-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Brorenovering, 

170 Rökan - Vrångholmen Lycke Kungälv - bifalles 
120/22 KS-VR2022/0118-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Valborgsfirande, 

Fästingparken Kungälv - beviljas 
121/22 KS-VR2022/0108-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall för fastigheten Tjuvkil 1:9 
122/22 KS-VR2022/0125-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall för fastigheten Lycke 1:4 
123/22 KS-VR2022/0124-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall för fastigheten Valeberg 1:3 
124/22 KS-VR2022/0078-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall för fastigheten Kode 1:33 
125/22 KS-VR2022/0009-36 Anmälan delegationsbeslut transportdispenser 

januari 2022 
126/22 KS-VR2022/0139-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering, 

Älvebacken 10 Kungälv - beviljas 
127/22 KS-VR2022/0010-28 Anmälan delegationsbeslut transportdispenser 

februari 2022 
128/22 KS2022/0002-6 Lokal trafikföreskrift, Ytterbyvägen Taxa E.pdf 
129/22 KS2022/0728-2 Beslut om avslag på begäran av allmän handling 
130/22 KS2022/0002-7 Kungälvs kommuns lokala trafikföreskrifter 
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Delegationsbeslut 
kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum  2022-04-27 
 
 
 

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

om parkering på Ytterbyvägen, avgift.pdf 
131/22 KS-VR2022/0156-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall för fastigheten Grokareby 1:25 
132/22 KS-VR2022/0158-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall för fastigheten Lycke-Ryr 3:10 
133/22 KS-VR2022/0149-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 

hushållsavfall för fastigheten Glöskär 7:1 
134/22 KS-VR2022/0159-3 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot 

att SF Studios filmar med drönare i samband med 
en filminspelning den 25/4 i central Kungälv. 

135/22 KS-VR2022/0161-2 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot 
att en danstillställning anordnas på Skälebräcke 130 
den 21 maj 2022. 

136/22 KS-VR2022/0162-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Marknad, 
Skälebräcke 130 - beviljas 

137/22 KS2022/0796-2 Begäran om allmän handling - Överklagningsbart 
beslut 

 



5 Information från kommundirektören -   :

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



6 Månadsrapportering -   :

Denna behandling '6 Månadsrapportering' har inget tjänsteutlåtande.
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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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-25

Handläggarens namn
Christina Gunnesby
Frida Engdahl

2022-04-14

Årsredovisning och koncernredovisning 2021 för Aktiebolaget
Kongahälla (Dnr KS2022/0273-5)

Sammanfattning

AB Kongahälla är ett helägt dotterbolag till Kungälvs kommun. AB Kongahälla förvärvade
1 december 2021 bolaget Bagahus AB, Kungälv Energi AB och Bohusläns kommunala
Exploaterings AB från Kungälvs kommun.

Årets resultat i moderbolaget är 12,2 Mkr och för koncernen 18,9 Mkr efter skatt.

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

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och koncernredovisning för AB Kongahälla för
räkenskapsåret 2021. Ombudet får i uppdrag att rösta för att balans- och resultaträkning fastställs
och att utdelning till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag.

Juridisk bedömning

Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för den kommunala kompetensen och i enlighet
med de grundläggande kommunrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen (2017:725). Såsom
lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen, förbud mot stöd till enskild
och förbud mot att bedriva verksamheten med huvudsakligt vinstsyfte.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Förvaltningens bedömning

AB Kongahälla är ett helägt dotterbolag till Kungälvs kommun. AB Kongahälla förvärvade
1 december 2021 bolaget Bagahus AB, Kungälv Energi AB och Bohusläns kommunala
Exploaterings AB från Kungälvs kommun. Bolagets ändamål är att främja en aktiv ägarstyrning av
kommunens bolag och samordning av koncernens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges
ägardirektiv, budget och andra styrdokument. En årsredovisning har upprättats. En redovisning av
det gångna året görs i årsredovisningen för 2021. Respektive dotterbolag har i sin tur upprättat och
redovisat årsbokslut till kommunfullmäktige.

Kommunallagen stadgar att kommunstyrelsen årligen ska pröva om verksamheten i kommunens
bolag varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Kommunstyrelsen har tagit del av AB Kongahällas egenkontroll genom årsredovisningen,
revisionsberättelse samt bolagets styrelses försäkran.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges rambudget med strategiska mål är utgångspunkten för bolagens och 
kommunens styrning.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ingen särskild bedömning har gjorts i relation till Agenda 2030.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
I dokumentet Rambudget för Kungälvs kommun 2021-2024 presenteras strategiska mål och 
finansiella mål för kommunen och koncernen. Ingen särskild bedömning har gjorts utifrån de 
politiska styrdokumenten utöver bolagets årsredovisning. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ingen särskild bedömning har gjorts av medborgar- och brukarperspektivet. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ingen särskild bedömning har gjorts av medarbetarperspektivet.

Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen redovisas i årsredovisning och koncernredovisning för AB 
Kongahälla för räkenskapsåret 2021. Årets resultat i moderbolaget är 12,2 Mkr och för koncernen 
18,9 Mkr efter skatt. Utdelningen till aktieägaren föreslås av styrelsen till 12 000 000 kronor. 

Förslag till Kommunstyrelsen
Verksamheten i AB Kongahälla har 2021 varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning och koncernredovisning för AB Kongahälla räkenskapsåret 2021 

godkänns.

2. Ombudet vid bolagets ordinarie bolagsstämma får i uppdrag att föreslå och rösta för 
att resultat- och balansräkning respektive koncernresultat- och koncernbalansräkning 
fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsen förslag.

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef
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Expedieras till: Frida Engdahl, Christina Gunnesby

För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten, Förvaltningsledningen
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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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-25

Handläggarens namn
Christina Gunnesby

2022-04-08

Avkastningsstiftelser - årsredovisning 2021 samt utdelning 2022
(Dnr KS2022/0579-1)

Sammanfattning

Kungälvs kommun förvaltar ett antal stiftelser i form av donationsfonder. Ekonomi- och
kvalitetsenheten har till uppgift att upprätta årsredovisning medan Kommunstyrelsen utgör dess
styrelse. Stiftelsernas styrelse fastställer och undertecknar årsredovisningarna för räkenskapsåret
2021 samt fattar beslut om utdelning 2022.

Förvaltningens bedömning

Stiftelsernas årsredovisningar för år 2021 fastställs.

Medel disponibla för utdelning under år 2022 är:

Sociala fonder
Stiftelsen Samfond för behövande 90 000
Stiftelsen Gunnar och Elsa Ornäs fond för handikappade 0
Stiftelsen Sölve och Hilma Bergers gåva 7 697
Stiftelsen Emily Wijks fond (Marstrand) 9 830
Stiftelsen Gustaf E Falcks donationsfond (Marstrand) 0

Skolans fonder
Stiftelsen Elevrådets miljöstipendium, gymnasiet 6 808
Stiftelsen Marianne Segrams donationsfond 995
Stiftelsen Bild, form och grafisk design, gymnasiet 5 000
Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet 35 000
Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan 40 000

Summa: 195 330

Förslag till beslut

1. Resultat – och balansräkning för räkenskapsåret 2021 fastställs för följande stiftelser:
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Sociala fonder
Stiftelsen Samfond för behövande
Stiftelsen Gunnar och Elsa Ornäs fond för handikappade
Stiftelsen Sölve och Hilma Bergers gåva 
Stiftelsen Emily Wijks fond (Marstrand)
Stiftelsen Gustaf E Falcks donationsfond (Marstrand)

Skolans fonder
Stiftelsen Elevrådets miljöstipendium, gymnasiet
Stiftelsen Marianne Segrams donationsfond
Stiftelsen Bild, form och grafisk design, gymnasiet
Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet
Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan

2. Utdelning kan ske ur stiftelserna med totalt 195 330 kronor år 2022.

Sociala fonder
Stiftelsen Samfond för behövande 90 000
Stiftelsen Gunnar och Elsa Ornäs fond för handikappade  0
Stiftelsen Sölve och Hilma Bergers gåva 7 697
Stiftelsen Emily Wijks fond (Marstrand) 9 830 
Stiftelsen Gustaf E Falcks donationsfond (Marstrand) 0

Skolans fonder
Stiftelsen Elevrådets miljöstipendium, gymnasiet 6 808
Stiftelsen Marianne Segrams donationsfond 995
Stiftelsen Bild, form och grafisk design, gymnasiet 5 000
Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet 35 000
Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan 40 000

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till:
Christina Gunnesby 
Ekonomi- och 
kvalitetsenheten, 
Adeline Sundblad 
Trygghet och stöd, 
Lena Arnfelt 
Trygghet och stöd, 
Monica Fundin 
Trygghet och stöd, 
Lars-Gunnar 
Hermansson 
Grundskolan, 
Dennis Reinhold 
Bildning och 
lärande, Catharina 
Bengtsson 
Grundskolan, Johan 
Mårtensson 
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Gymnasiet, Carl 
Egeberg Gymnasiet, 
Amela Filipovic 
Gymnasiet

För kännedom till:
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Avkastningsstiftelser förvaltade av Kungälvs kommun

Årsredovisning 2021

Styrelsen för följande av Kungälvs kommun förvaltade fonder 

Stiftelsen Gunnar och Elsa Ornäs fond för handikappade
Stiftelsen Sölve och Hilma Bergers gåva
Stiftelsen Emily Wijks fond
Stiftelsen Gustaf E. Falcks donationsfond
Stiftelsen Elevrådets miljöstipendium, gymnasiet
Stiftelsen Marianne Segrams donationsfond
Stiftelsen Bild, form och grafisk design gymnasiet

får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Utdelning har under räkenskapsåret skett i enlighet med respektive fonds bestämmelser. 
Resultat- och balansräkning för respektive stiftelse framgår av bifogade redovisningar.

Kungälv den             /            2022

…………………………. …………………………. ………………………….
Miguel Odhner (S) Anders Holmensköld (M) Elisabeth Mattsson (L)

…………………………. …………………………. ………………………….
Gun-Marie Daun (KD) Marcus Adiels (M) Erik Andreasson (V)

…………………………. …………………………. ………………………….
Morgan Carlsson (SD) Rolf Carlsson (SD) Mats Frisell (S)

…………………………. …………………………. ………………………….
Pia Gillerstedt (S) William Hult (S) Martin Högstedt (UP)

…………………………. …………………………. ………………………….
Anna Vedin (M) Ancy Wahlgren (UP) Ove Wiktorsson (C)



8 Avkastningsstiftelser - årsredovisning 2021 samt utdelning 2022 - KS2022/0579-1 Avkastningsstiftelser - årsredovisning 2021 samt utdelning 2022 : Avkastningsstiftelser, årsredovisningar 2021

STIFTELSEN GUNNAR OCH ELSA ORNÄS FOND FÖR HANDIKAPPADE 2021
Org nr 802426-5830

RESULTATRÄKNING 2021 2020

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar 18 870 8 843

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader -26 583 -13 685

Förvaltningsresultat -7 714 -4 842

Realisationsvinster 0 0
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar 0 0

0 0

Årets resultat -7 714 -4 842

BALANSRÄKNING 2021 2020

Tillgångar
Andel i depå i SHB 981 946 989 660

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1 -25 694 -17 980
Bundet eget kapital, not 1 1 007 641 1 007 641

Summa eget kapital 981 946 989 660

Not 1

Fritt eget kapital Bundet eget kapital
Ingående balans -17 980 Ingående balans 1 007 641
Lämnade anslag 0

Årets resultat -7 714
Omf av realisationsresultat 0 Omf av realisationsresultat 0

Belopp vid årets utgång -25 694 Belopp vid årets utgång 1 007 641
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STIFTELSEN SÖLVE OCH HILMA BERGERS GÅVA 2021
Org nr 802426-5822

RESULTATRÄKNING 2021 2020

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar 237 119

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader -4 037 -1 120

Förvaltningsresultat -3 800 -1 001

Realisationsvinster 0 0
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar 0 0

0 0

Årets resultat -3 800 -1 001

BALANSRÄKNING 2021 2020

Tillgångar
Andel i depå i SHB 8 616 12 416

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1 -26 302 -22 502
Bundet eget kapital, not 1 34 918 34 918

Summa eget kapital 8 616 12 416

Not 1

Fritt eget kapital Bundet eget kapital
Ingående balans -22 502 Ingående balans 34 918
Lämnade anslag 0
Årets resultat -3 800
Omf av realisationsresultat 0 Omf av realisationsresultat 0

Belopp vid årets utgång -26 302 Belopp vid årets utgång 34 918
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STIFTELSEN EMILY WIJKS FOND 2021
Org nr 802426-5855

RESULTATRÄKNING 2021 2020

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar 278 137

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader -4 070 -946

Förvaltningsresultat -3 792 -809

Realisationsvinster 0 0
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar 0 0

0 0

Årets resultat -3 792 -809

BALANSRÄKNING 2021 2020

Tillgångar
Andel i depå i SHB 10 792 14 584

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1 -22 587 -18 796
Bundet eget kapital, not 1 33 380 33 380

Summa eget kapital 10 792 14 584

Not 1

Fritt eget kapital Bundet eget kapital
Ingående balans -18 796 Ingående balans 33 380
Lämnade anslag 0
Årets resultat -3 792
Omf av realisationsresultat 0 Omf av realisationsresultat 0

Belopp vid årets utgång -22 587 Belopp vid årets utgång 33 380
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STIFTELSEN GUSTAV E. FALCKS DONATIONSFOND 2021
Org nr 802426-5863

RESULTATRÄKNING 2021 2020

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar 3 403 1 599

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader -14 343 -3 036

Förvaltningsresultat -10 940 -1 437

Realisationsvinster 0 0
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar 0 0

0 0

Årets resultat -10 940 -1 437

BALANSRÄKNING 2021 2020

Tillgångar
Andel i depå i SHB 167 525 178 465

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1 -21 207 -10 267
Bundet eget kapital, not 1 188 731 188 731

Summa eget kapital 167 525 178 465

Not 1

Fritt eget kapital Bundet eget kapital
Ingående balans -10 267 Ingående balans 188 731
Lämnade anslag 0
Årets resultat -10 940
Omf av realisationsresultat 0 Omf av realisationsresultat 0

Belopp vid årets utgång -21 207 188 731
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STIFTELSEN ELEVRÅDETS MILJÖSTIPENDIE, GYMNASIET 2021
Org nr 802426-5848

RESULTATRÄKNING 2021 2020

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar 220 111

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader -4 023 -1 109

Förvaltningsresultat -3 804 -997

Realisationsvinster 0 0
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar 0 0

0 0

Årets resultat -3 804 -997

BALANSRÄKNING 2021 2020

Tillgångar
Andel i depå i SHB 7 709 11 513

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1 -27 762 -23 958
Bundet eget kapital, not 1 35 473 35 473

Summa eget kapital 7 709 11 513

Not 1

Fritt eget kapital Bundet eget kapital
Ingående balans -23 958 Ingående balans 35 473
Lämnade anslag 0
Årets resultat -3 804
Omf av realisationsresultat 0 Omf av realisationsresultat till 0

Belopp vid årets utgång -27 762 Belopp vid årets utgång 35 473
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STIFTELSEN MARIANNE SEGRAMS DONATIONSFOND 2021
Org nr 802426-5889

RESULTATRÄKNING 2021 2020

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar 147 77

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader -1 067 -1 061

Förvaltningsresultat -919 -984

Realisationsvinster 0 0
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar 0 0

0 0

Årets resultat -919 -984

BALANSRÄKNING 2021 2020

Tillgångar
Andel i depå i SHB 1 811 7 730

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1 -96 912 -90 993
Bundet eget kapital, not 1 98 721 98 721

Summa eget kapital 1 811 7 730

Not 1

Fritt eget kapital Bundet eget kapital
Ingående balans -90 993 Ingående balans 98 721
Lämnade anslag -5 000
Årets resultat -919
Omf av realisationsresultat 0 Omf av realisationsresultat 0

Belopp vid årets utgång -96 912 Belopp vid årets utgång 98 721
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STIFTELSEN FÖR BILD, FORM OCH GRAFISK DESIGN 2021
Org nr 802426-5897

RESULTATRÄKNING 2021 2020

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar 444 259

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader -1 134 -1 121

Förvaltningsresultat -690 -862

Realisationsvinster 0 0
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar 0 0

0 0

Årets resultat -690 -862

BALANSRÄKNING 2021 2020

Tillgångar
Andel i depå i SHB 22 622 23 312

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1 -70 098 -69 408
Bundet eget kapital, not 1 92 720 92 720

Summa eget kapital 22 622 23 312

Not 1

Fritt eget kapital Bundet eget kapital
Ingående balans -69 408 Ingående balans 92 720
Lämnade anslag 0
Årets resultat -690
Omf av realisationsresultat 0 Omf av realisationsresultat 0

Belopp vid årets utgång -70 098 Belopp vid årets utgång 92 720

Utdelning kan ske med 5 000 kr per år oavsett avkastning. 
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Förvaltningsberättelse 2021 

Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan, org nr 853301-1600 

 

 

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

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

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

 
- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatoriska skolan,  

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

 
- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna 

gemensamt ändamål,  
 

- förvärv av material eller andra saker, 
 

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

 
Stiftelsens medel får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.  
 
Under året har utdelning skett med 10 356 kr. 
 
Väsentliga händelser under året 
 
Inga händelser av väsentlig art har skett under det gångna året. 
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STIFTELSEN SKOLANS SAMFOND FÖR GRUNDSKOLAN 2021
Org nr 853301-1600

RESULTATRÄKNING 2021 2020

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar 3 089 1 820

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader -4 404 -4 561

Förvaltningsresultat -1 315 -2 742

Realisationsvinster 0 0
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar 0 0

0 0

Årets resultat -1 315 -2 742

BALANSRÄKNING 2021 2020

Tillgångar
Andel i depå i SHB 150 329 162 000

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1 -412 024 -400 353
Bundet eget kapital, not 1 562 353 562 353

Summa eget kapital 150 329 162 000

Not 1

Fritt eget kapital Bundet eget kapital
Ingående balans -400 353 Ingående balans 562 353
Lämnade anslag -10 356
Årets resultat -1 315
Omf av realisationsresultat 0 Omf av realisationsresultat 0

Belopp vid årets utgång -412 024 Belopp vid årets utgång 562 353
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Kungälv den 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………. …………………………. …………………………. 

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

         

         
…………………………. …………………………. …………………………. 

Gun-Marie Daun (KD) Marcus Adiels (M)      Erik Andreasson (V) 

         

         
…………………………. …………………………. …………………………. 

Morgan Carlsson (SD)   Rolf Carlsson (SD) Mats Frisell (S) 

…………………………. …………………………. …………………………. 

Pia Gillerstedt (S) William Hult (S)  Martin Högstedt (UP) 

         

         
…………………………. …………………………. …………………………. 

Anna Vedin (M)  Ancy Wahlgren (UP) Ove Wiktorsson (C) 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Avkastningsstiftelser - årsredovisning 2021 samt utdelning 2022 - KS2022/0579-1 Avkastningsstiftelser - årsredovisning 2021 samt utdelning 2022 : Avkastningsstiftelser, årsredovisningar 2021

 

 

 

Förvaltningsberättelse 2021 

Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet, org nr 853301-1584 

 

Stiftelsens ändamål 

Stiftelsen bildades år 1991 genom en sammanläggning av ett antal fonder. 

Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas till förmån för eleverna vid gymnasiet i kommunen, 
företrädesvis för:  

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

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

 
- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskolan,  

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

 
- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna 

gemensamt ändamål,  
 

- förvärv av material eller andra saker, 
 

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

 
Stiftelsens medel får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.  
 
 Under året har utdelning skett med 34 300 kr. 
 
Väsentliga händelser under året 
 
Inga händelser av väsentlig art har skett under det gångna året. 
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STIFTELSEN SKOLANS SAMFOND FÖR GYMNASIET 2021
Org nr 853301-1584

RESULTATRÄKNING 2021 2020

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar 1 784 852

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader -3 112 -3 146

Förvaltningsresultat -1 328 -2 294

Realisationsvinster 0 0
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar 0 0

0 0

Årets resultat -1 328 -2 294

BALANSRÄKNING 2021 2020

Tillgångar
Andel i depå i SHB 57 939 93 567

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1 -402 331 -366 703
Bundet eget kapital, not 1 460 271 460 271

Summa eget kapital 57 939 93 567

Not 1

Fritt eget kapital Bundet eget kapital
Ingående balans -366 703 Ingående balans 460 271
Lämnade anslag -34 300
Årets resultat -1 328
Omf av realisationsresultat 0 Omf av realisationsresultat 0

Belopp vid årets utgång -402 331 Belopp vid årets utgång 460 271
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Kungälv den 
 
 
 

 
 
 
 
 

……………………………. …………………………. …………………………. 

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

         

         
…………………………. …………………………. …………………………. 

Gun-Marie Daun (KD) Marcus Adiels (M)      Erik Andreasson (V) 

         

         
…………………………. …………………………. …………………………. 

Morgan Carlsson (SD)   Rolf Carlsson (SD) Mats Frisell (S) 

         

…………………………. …………………………. …………………………. 

Pia Gillerstedt (S) William Hult (S)  Martin Högstedt (UP) 

         

         
…………………………. …………………………. …………………………. 

Anna Vedin (M)  Ancy Wahlgren (UP) Ove Wiktorsson (C) 
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Förvaltningsberättelse 2021  

Stiftelsen samfond för behövande, org nr 853301-1592 

 

Stiftelsens ändamål 

Stiftelsen bildades år 1991 genom en sammanläggning av ett antal fonder. 

Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas till stöd åt behövande inom kommunen, som inte 
skall ombesörjas av det allmänna.  

Under året har utdelning skett med 90 000 kr. 
 
Väsentliga händelser under året 
 
Inga händelser av väsentlig art har skett under det gångna året. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



8 Avkastningsstiftelser - årsredovisning 2021 samt utdelning 2022 - KS2022/0579-1 Avkastningsstiftelser - årsredovisning 2021 samt utdelning 2022 : Avkastningsstiftelser, årsredovisningar 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STIFTELSEN SAMFOND FÖR BEHÖVANDE 2021
Org nr 853301-1592

RESULTATRÄKNING 2021 2020

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar 11 369 3 781

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader -7 287 -7 685

Förvaltningsresultat 4 082 -3 904

Realisationsvinster 0 0
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar 0 0

0 0

Årets resultat 4 082 -3 904

BALANSRÄKNING 2021 2020

Tillgångar
Andel i depå i SHB 245 634 331 551

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1 -946 597 -860 679
Bundet eget kapital, not 1 1 192 230 1 192 230

Summa eget kapital 245 634 331 551

Not 1

Fritt eget kapital Bundet eget kapital
Ingående balans -860 679 Ingående balans 1 192 230
Lämnade anslag -90 000
Årets resultat 4 082
Omf av realisationsresultat 0 Omf av realisationsresultat 0

Belopp vid årets utgång -946 597 Belopp vid årets utgång 1 192 230
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Svar på remiss om att upphäva Socialstyrelsens föreskrifter
(HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre
under covid-19-pandemin (Dnr KS2022/0667-3)

Sammanfattning

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag att upphäva
föreskrifterna (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-
pandemin med tillhörande konsekvensutredning.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget om att upphäva Socialstyrelsens
föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-
pandemin.

Juridisk bedömning

Socialstyrelsen beskriver att ”Även när HSLF-FS 2020:46 upphävs, kvarstår de regler som finns i
lag och andra författningar om att insatser i socialtjänsten ska vara av god kvalitet, att
verksamheterna ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och att de ska tillämpa reglerna om
basala hygienrutiner.19 Lagstiftningen om krav på god hygienisk standard gäller även för den
hälso- och sjukvård som bedrivs i ett SÄBO.” Någon ytterligare juridisk bedömning anses inte
nödvändig i det här remissvaret.

Förvaltningens bedömning

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag att upphäva
föreskrifterna (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-
pandemin med tillhörande konsekvensutredning. Synpunkter på förslaget och
konsekvensutredningen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 27 april 2022.

Vid en sammantagen bedömning av vad som nu är känt bedömer Socialstyrelsen att HSLF-FS
2020:46 inte längre fyller sitt ursprungliga syfte. Situationen när föreskrifterna trädde i kraft, den 1
oktober 2020, skiljer sig markant från dagens situation eftersom pandemin nu befinner sig i ett nytt
skede. Även om smittspridningen i januari 2022 varit högre än någonsin i hela samhället blir de
flesta lindrigt sjuka. Det gäller även de personer som tillhör den grupp som är bosatta i SÄBO.
Dödstalen har också varit lägre i hela Sverige, så även bland äldre personer.

Folkhälsomyndigheten gör också antagandet att det inte kommer att uppstå behov av ytterligare
smittskyddsåtgärder i samhället under den närmaste tiden. För närvarande kvarstår också en rad
rekommendationer om en rad riskreducerande åtgärder i omsorgen, som t.ex. i SÄBO. Från och
med den 1 april 2022 klassificeras inte Covid-19 heller längre klassificeras som en samhällsfarlig
eller allmänfarlig sjukdom, den kommer dock vara anmälningspliktig.

Verksamheterna i förvaltningen som är berörda ställer sig bakom Socialstyrelsens bedömning och
föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att tillstyrka förslaget.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål ”En trygg omsorg med valmöjligheter 
genom livet”.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet kan kopplas till Agenda 2030s mål nummer tre, om att säkerställa att alla kan leva ett 
hälsosamt liv samt verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förslaget till beslut är i linje med kommunens Äldreplan där det bland annat anges: ”Vi ska skapa 
förutsättningar så att hyresgäster ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som 
möjligt, utifrån individens behov genom självbestämmande och delaktighet. Hyresgäster som bor 
på vård och omsorgsboende skall känna trygghet, värdighet och tillit livet ut, där boendemiljön 
erbjuder gemenskap och samvaro.”

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Att personer som bor i ett särskilt boende för äldre i större utsträckning själva kan avgöra hur de vill 
ta emot besök får ses som positivt både utifrån medborgar- och brukarperspektivet. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslaget kan för personalen medföra en minskad arbetsbelastning eftersom det har krävt stora 

arbetsinsatser för att säkerställa säkra besök.

Ekonomisk bedömning
Socialstyrelsens beskriver att kostnader som föreskrifterna har medfört kommer sannolikt att 
minska. Förvaltningen delar den bedömningen. 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kungälvs kommun tillstyrker förslaget om att upphäva Socialstyrelsens föreskrifter 
(HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-
pandemin.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Lena Arnfelt Anna Mårtén 
Sektorchef Verksamhetschef 

Anna Lifjorden 
Verksamhetschef 
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Expedieras till: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se (Ange Dnr 9392/2022)

För kännedom till:
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From:                                 Molinder Berglund, Cecilia
Sent:                                  Tue, 29 Mar 2022 07:48:51 +0000
To:                                      info@anhorigasriksforbund.se; RemissSC@attendo.se; 
kommunen@enkoping.se; info@fagersta.se; info@famna.org; kommun@filipstad.se; 
info@folkhalsomyndigheten.se; info@socialchefer.se; kommunstyrelsen@halmstad.se; Höganäs 
kommun Skånes län; registrator.vs@ivo.se; kommun@kiruna.se; Kungälvs kommun; 
kontakt@linkoping.se; Malmö stad Skåne län; kommun@malung-salen.se; kontakt@molndal.se; 
info@pro.se; kerstin.carlsson1@eksjo.se; kommun@sandviken.se; sigtuna.kommun@sigtuna.se; 
eva.z.melander@skane.se; bengt.wittesjo@regionblekinge.se; info@spfseniorerna.se; 
kommunstyrelsen@stockholm.se; registrator@skr.se; info@vardforetagarna.se; 
kommunstyrelsen@vasteras.se
Cc:                                      Registrator rättsavdelningen
Subject:                             Remiss från Socialstyrelsen angående förslag att upphäva HSLF-FS 2020:46 , svar 
senast den 27 april 2022
Attachments:                   Missiv upphäva HSLF-FS 2020_46.pdf, Sändlista upphäva HSLF-FS 2020_46.docx, 
Författning förslag upphäva HSLF-FS 2020_46.pdf, Konsekvensutredning upphäva HSLF-FS 2020_46.docx
Categories:                       Björn

Hej! 

Ni inbjuds att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag att upphäva föreskrifterna (HSLF-FS 2020:46) 
om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin med tillhörande 
konsekvensutredning. 

Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 27 
april 2022. Vi ber er ha överseende med den korta remisstiden. Vi är tacksamma för yttranden per e-post 
i wordformat för att underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren. Remissvar skickas till 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

Vänligen ange diarienumret 9392/2022 i remissvaret.  

 
Vänliga hälsningar 
..................................................................... 

Cecilia Molinder Berglund 
Tf. rättssakkunnig 
075-247 33 21 
 
SOCIALSTYRELSEN 
Rättsavdelningen 
Socialjuridik 
106 30 Stockholm 
Växel 075-247 30 00 
www.socialstyrelsen.se 
 
Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 
 
Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter
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2022-03-29 Dnr 4.1–9392/2022

Rättsavdelningen
Anna Giertz
anna.giertz@socialstyrelsen.se

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

Konsekvensutredning – förslag om att 
upphäva Socialstyrelsens föreskrifter 
(HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda 
boendeformer för äldre under covid-19-
pandemin

1. Bakgrund
Nationellt besöksförbud och föreskrifter om säkra besök 
Som ett led i att begränsa smittspridningen till särskilda boenden för äldre 
(SÄBO) under covid-19-pandemin beslutade regeringen om förbud mot besök 
på dessa boenden från och med den 1 april 2020.1 Innan dess fanns en 
rekommendation om att enskilda borde avstå från att besöka personer som bodde 
i SÄBO. Förordningen om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer 
för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 upphörde att gälla 
den 30 september 2020. 

Socialstyrelsen fick under sommaren 2020 i uppdrag av regeringen att 
analysera om det tillfälliga besöksförbudet i SÄBO borde fortsätta att gälla efter 
den 30 september 2020. Om myndigheten gjorde bedömningen att det var 
möjligt och lämpligt att besöksförbudet upphörde att gälla, skulle myndigheten 
redovisa vilka regelverk på myndighetsnivå som skulle kunna ersätta det 
nationella besöksförbudet. Socialstyrelsen bedömde i rapporten till regeringen 
att det regelverk som kunde ersätta det nationella besöksförbudet var föreskrifter 
om att den som bedriver verksamhet i form av särskilt boende för äldre personer 
ska verka för att besök kan genomföras på ett säkert sätt så att risken för att 
sjukdomen covid-19 sprids i boendet begränsas.2 

Den 28 september 2020 beslutade Socialstyrelsen om föreskrifter (HSLF-FS 
2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. 

1 Förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra 
spridningen av sjukdomen covid-19.
2 Analys av det tillfälliga förbudet mot besök inom särskilda boendeformer för äldre, Socialstyrelsens rapportering av 
uppdrag S2020/06466/SOF (delvis), september 2020, artikelnummer 2020-9-6902.
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Föreskrifterna trädde ikraft den 1 oktober 2020.3 Den 26 oktober 2021 beslutade 
myndigheten att ändra HSLF-FS 2020:46 på grund av att Folkhälsomyndigheten 
upphävde vissa föreskrifter.4 HSLF-FS 2020:46 har inte en tidsbegränsad 
tillämpningsperiod och gäller således alltjämt. 

Syftet med HSLF-FS 2020:46 har varit att tydliggöra verksamheternas ansvar 
vid besök och minska risken för smittspridning av det virus som orsakar 
sjukdomen covid-19 i särskilda boendeformer för äldre. Ett annat syfte med 
föreskrifterna har varit att de boende och deras besökare ska känna sig trygga i 
att verksamheterna säkerställer att besöken är säkra ur smittosynpunkt. 
Föreskrifterna har också syftat till att utgöra ett nationellt stöd för 
verksamheterna och att bidra till en enhetlighet när det nationella besöksförbudet 
på SÄBO inte längre gällde.

2. Problemen och vad Socialstyrelsen vill uppnå med 
förslaget

2.1 IVO har följt upp tillämpningen av HSLF-FS 2020:46 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har under år 2021 haft i uppdrag att 
följa upp tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda 
boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. IVO bedömer att 
följsamheten har varit god i de verksamheter som har granskats. De särskilda 
boendena som har ingått i uppföljningen har överlag upprättat rutiner för att 
säkerställa att besök kan ske på ett sätt som inte riskerar att medföra ökad risk 
för smittspridning, personalen har generellt haft kännedom om besöksrutinerna 
och de boende och deras besökare har i mycket hög grad fått information om 
allmänna råd och rekommendationer för att hindra smittspridning av covid-19.5 

IVO har också sett att det har funnits svårigheter som t.ex. har handlat om att 
besökshanteringen har krävt mycket personalresurser och att besökare inte alltid 
har velat följa råd och rekommendationer. Verksamheterna har också haft svårt 
att förhålla sig till de äldres olika behov och inställning avseende besök.6 IVO 
har slutligen sett att det också har funnits verksamheter som utan samtycke från 
de boende har begränsat möjligheten för dem att ta emot besökare. I vissa fall 
har besök helt förbjudits, trots att det inte har funnits något gällande 
besöksförbud.7 Det har också förekommit isolerande åtgärder, som att de boende 
som själva har lämnat boendet för att träffa vänner och familj eller för att göra 

3 Se den konsoliderade versionen av HSLF-FS 2020:46  https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-
regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/202046-om-besok-i-sarskilda-
boendeformer-for-aldre-under-covid-19-pandemin/https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-
riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/202046-om-besok-i-sarskilda-boendeformer-for-
aldre-under-covid-19-pandemin/ 
4 Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:78) om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:46) om besök i 
särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin.
5 Smittsäkra besök, Redovisning av regeringsuppdraget att följa upp tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om 
besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin, IVO, 1 december 2021, publikations nr. 2021–10
6 Smittsäkra besök, Redovisning av regeringsuppdraget att följa upp tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om 
besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin, IVO, 1 december 2021, publikations nr. 2021–10
7 Under perioden den 3 december 2020 till 1 juni 2021 kunde Folkhälsomyndigheten, efter ansökan, besluta om 
tillfälliga besöksförbud i hela landet, län eller delar av län – se förordningen (2020:979) om tillfälligt förbud mot 
besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. 
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ärenden har uppfattat att de därefter har varit tvungna att vistas isolerade i sina 
lägenheter under viss tid.8 Flera verksamheter har uppgett till IVO att 
anledningen till begränsande åtgärder är att de ska ha blivit rekommenderade av 
det regionala smittskyddet att använda sig av t.ex. karantän. Kravet på att 
fastställa besöksrutiner, tillsammans med de rekommendationer som 
Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare har lämnat, har enligt IVO i vissa 
fall inneburit att de boendes inställning och önskemål inte har tillmätts den 
avgörande betydelse som de ska ha. Enligt IVO har det i vissa fall bedömts vara 
så att ansvariga för verksamheterna inte har haft tillräcklig kunskap om gällande 
författningar, allmänna råd och andra rekommendationer.9

2.2 Covid-19 ska inte längre klassificeras som en samhällsfarlig eller 
allmänfarlig sjukdom 
Regeringen föreslog i början av mars 2022 covid-19 inte längre ska anges som 
en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168). 
Covid-19 ska dock anges som en anmälningspliktig sjukdom i 
smittskyddsförordningen.10 Regeringen bedömer att covid-19-pandemin har gått 
in ett nytt skede tack vare den höga vaccinationstäckningsgraden i kombination 
med de förändrade sjukdomsframkallande egenskaperna hos den nu 
dominerande virusvarianten omikron. Virusvarianten omikron sprids snabbare 
än tidigare varianter men ger mer sällan upphov till allvarlig sjukdom. Vaccinens 
skyddseffekt mot symtomatisk infektion är lägre men vaccinationernas skydd 
mot allvarlig sjukdom och död är fortsatt hög. Smittspridningen har under 
vintern 21/22 varit högre än någonsin under pandemin och mörkertalet i antalet 
infektioner bedöms vara mycket stort. Under januari 2022 har mer än 250 000 
fall av covid-19 per vecka bekräftats i Sverige. I takt med att antalet smittade 
ökar växer även antalet personer som är hemma med förhållningsregler utan att 
vara sjuka. Detta har riskerat att medföra restriktionerna påverkar samhället mer 
negativt än den direkta sjukligheten till följd av covid-19. Eftersom en stor del 
av befolkningen nu har uppnått immunitet mot covid-19 genom vaccination och 
genomgången infektion samt att smittan är så allmänt spridd bedömer regeringen 
att det inte längre motiverat eller ändamålsenligt att låta covid-19 omfattas av de 
bestämmelser som gäller för de sjukdomar som betecknas som allmänfarliga och 
samhällsfarliga. Sjukdomen covid-19 behöver dock även fortsättningsvis 
begränsas och övervakas i vissa miljöer. Detta kan ske genom att covid-19 anges 
som en anmälningspliktig sjukdom.11 Riksdagen har antagit regeringens förslag 
och nu har regeringen utfärdat förordningsändringar som gör att beslutet 
verkställs.

8 Nästan en tredjedel, 29 procent, av personalen har uppgett att boendet har tillämpat denna form av karantän/isolering.
9 Smittsäkra besök, Redovisning av regeringsuppdraget att följa upp tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om 
besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin, IVO, 1 december 2021, publikations nr. 2021–10
10 Se proposition 2021/22:137 Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen s. 24–25, samt bilaga 5 till propositionen, s. 40. 
11 Se prop. 2021/22:137. 



9 Svar på remiss angående förslag om att upphäva Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin - KS2022/0667-3 Svar på remiss angående förslag om att upphäva Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin : Konsekvensutredning upphäva HSLF-FS 2020_46.docx

4

2.3 Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-1912 
Den 9 februari 2022 togs de flesta åtgärderna som funnits på plats för att dämpa 
smittspridningen i samhället bort. Skyldigheten som var och en har enligt 2 kap. 
1 § smittskyddslagen att genom uppmärksamhet och rimliga 
försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma 
sjukdomar är alltjämt gällande. 

Efter den 9 februari 2022 kvarstår också vissa rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten avseende covid-19, främst avseende vaccinationer för 
olika åldersgrupper. Det finns också, i mars 2022, en rekommendation om att 
alla som har symtom som kan vara covid-19 bör stanna hemma och undvika nära 
kontakt med andra, och att personer över 18 år som inte är vaccinerade mot 
covid-19 bör vara särskilt försiktiga och undvika trängsel och stora 
folksamlingar inomhus. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att verksamheter inom vård och 
omsorg fortsätter med riskreducerande åtgärder, som t.ex. testning av personal, 
patienter och omsorgstagare vid symtom, smittspårning och source control.13 
Den 14 februari meddelade Folkhälsomyndigheten att de rekommenderar en 
andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till personer som bor på SÄBO, har 
hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre. Den andra 
påfyllnadsdosen bör ges tidigast fyra månader efter den första.14

2.4 Folkhälsomyndighetens scenarier för smittspridningen av covid-19
Folkhälsomyndigheten presenterade den 21 februari 2022 scenarier för fortsatt 
spridning av covid-19 under perioden 20 februari till 20 maj 2022.15 I scenario 0 
antas att virusvarianten omikron fortsätter att cirkulera. I scenario 1 antas att en 
ny variant av viruset introduceras den 20 mars och att skydd mot den nya 
varianten, efter vaccination eller infektion med omikron, bara består i tre 
månader. Resultat från scenario 0 visar att smittspridningen avtar och ligger på 
mycket låga nivåer efter februari 2022, medan resultaten från scenario 1 med 
introduktion av en hypotetisk ny virusvariant av särskild betydelse visar en ökad 
smittspridning under våren 2022 med en topp i mitten av maj.16 

Folkhälsomyndighetens bedömning är att det utifrån scenarierna inte finns 
någon anledning till att införa ytterligare smittskyddsåtgärder i nuläget eller 
under den närmaste tiden. Det är fortsatt viktigt med åtgärder inom hälso- och 
sjukvården och inom omsorgsverksamhet för äldre för att skydda de som har hög 
risk för allvarlig sjukdom av covid-19. En god följsamhet till basala 
hygienrutiner och andra vårdhygieniska rutiner är grunden för att förebygga 

12 Rekommendationer gällande efter den 9 februari 2022.
13 Åtgärder mot spridning av covid-19; rekommendationer för vård, tandvård och omsorg, först publicerad november 
2020, version 4 uppdaterade den 9 februari 2022, artikelnummer22031
14 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/andra-pafyllnadsdos-vaccin-
mot-covid-19-rekommenderas-till-personer-som-ar-80-ar-och-aldre/ Hämtat från webbplatsen den 18 februari 2022.
15 Rapporten utgör en delrapportering inom regeringsuppdraget S2021/05258 som ersätter tidigare regeringsuppdrag 
att löpande uppdatera scenarier för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att 
utvecklas framöver, S2020/08831, och regeringsuppdraget angående smittskyddsåtgärder i samhället, S2021/00001.
16 Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 8. Delrapport inom regeringsuppdraget att löpande uppdatera scenarier 
för hur smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan komma att utvecklas framöver, 
Folkhälsomyndigheten den 21 februari 2022.
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smittspridning. I tillägg till detta är source control, testning vid symtom och 
smittspårning viktiga verktyg för att skydda de med störst risk för allvarliga 
konsekvenser av sjukdomen. Verksamheter kan också vid behov använda 
screening för covid-19 för att minska risken för introduktion av smitta. 
Åtgärderna behöver anpassas till regionala och lokala förutsättningar.17

2.5 Socialstyrelsen bedömer att HSLF-FS 2020:46 inte längre behövs
Vid en sammantagen bedömning av vad som nu är känt bedömer Socialstyrelsen 
att HSLF-FS 2020:46 inte längre fyller sitt ursprungliga syfte. Situationen när 
föreskrifterna trädde i kraft, den 1 oktober 2020, skiljer sig markant från dagens 
situation eftersom pandemin nu befinner sig i ett nytt skede. Även om 
smittspridningen i januari 2022 varit högre än någonsin i hela samhället blir de 
flesta lindrigt sjuka. Det gäller även de personer som tillhör den grupp som är 
bosatta i SÄBO. Dödstalen har också varit lägre i hela Sverige, så även bland 
äldre personer. Folkhälsomyndigheten gör också antagandet att det inte kommer 
att uppstå behov av ytterligare smittskyddsåtgärder i samhället under den 
närmaste tiden. För närvarande kvarstår också en rad rekommendationer om en 
rad riskreducerande åtgärder i omsorgen, som t.ex. i SÄBO. Vidare kommer 
Covid-19 från och med den 1 april 2022 inte heller längre klassificeras som en 
samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom, den kommer dock vara 
anmälningspliktig. 

IVO:s uppföljning visar att föreskrifterna sannolikt har bidragit till att stödja 
verksamheterna i att hantera besöken på SÄBO på ett säkert sätt under 
pandemin. Men hanteringen av besök under pandemin har också utgjort en 
belastning för verksamheterna eftersom det t.ex. krävt andra och fler 
arbetsinsatser. I vissa fall kan tillämpningen av föreskrifterna, i kombination 
med otillräcklig kunskap, ha bidragit till alltför inskränkande åtgärder mot de 
boende och deras närstående i samband med besök.18 

Även när HSLF-FS 2020:46 upphävs, kvarstår de regler som finns i lag och 
andra författningar om att insatser i socialtjänsten ska vara av god kvalitet, att 
verksamheterna ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och att de ska 
tillämpa reglerna om basala hygienrutiner.19 Lagstiftningen om krav på god 
hygienisk standard gäller även för den hälso- och sjukvård som bedrivs i ett 
SÄBO.20  Socialstyrelsen har också skickat ett förslag till en ny författning om 
smittförebyggande åtgärder, bl.a. avseende SÄBO, på remiss och avser att 
besluta om denna författning före sommaren 2022. Förslagen i den nya 
författningen avser bl.a. krav på rutiner, riskanalyser och utbildning för att 
förebygga och förhindra smittspridning i allmänhet. 

17 Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 8, Folkhälsomyndigheten den 21 februari 2022. 
18 Smittsäkra besök, Redovisning av regeringsuppdraget att följa upp tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om 
besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin, IVO, 1 december 2021, publikations nr. 2021–10
19 Se 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i 
vård och omsorg.
20 Se 5 kap. 1 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, se även 12 kap. 1 § HSL.
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Sammantaget gör Socialstyrelsen därför bedömningen att föreskrifterna 
HSLF-FS 2020:46 ska upphävas. Myndigheten bedömer att det bör sker inom en 
snar framtid, men att det tidigast kan ske vid utgången av maj månad 2022.     

3. Alternativa lösningar och effekter om ingen reglering 
kommer till stånd

Ett alternativ till att upphäva föreskrifterna skulle kunna vara att låta 
författningen gälla ytterligare en tid, för att upphäva den vid ett senare tillfälle. 
Socialstyrelsen bedömer dock att detta inte är ett lämpligt alternativ då avsikten 
med författningen enbart har varit att i en relativt akut och osäker situation 
säkerställa minskad risk för smittspridning av sjukdomen covid-19 i särskilda 
boenden för äldre. Den situationen föreligger inte längre.    

4. Berörda av regleringen
Verksamhetsansvariga och personal i SÄBO samt de som bor i sådana boenden 
och deras närstående. 

5. Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt 
grundar sig på 

Myndighetens beslutanderätt grundar sig på bemyndiganden i 8 kap. 1 § 2 och 
5 § socialtjänstförordningen (2001:937).

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med 
eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till Europeiska unionen

Socialstyrelsen bedömer att förslaget att upphäva föreskrifterna inte berör någon 
EU-rättslig reglering på område.

7. Överväganden enligt 14 kap. 3 § regeringsformen
Förslaget till upphävande av författningen innebär inte någon inskränkning i den 
kommunala självstyrelsen.  

8. Kostnader och andra konsekvenser
Drygt 1800 verksamheter berörs av förslaget, varav majoriteten bedrivs i 
offentlig regi.21 Förslaget att föreskrifterna ska upphävas bedöms inte i sig öka 
risken för smittspridning av covid-19 på särskilda boenden för äldre personer. 
Detta främst då immuniteten bedöms vara mycket hög i Sverige och bland 
personer som bor på SÄBO. Folkhälsomyndigheten bedömer att den allmänna 
smittspridningen i samhället har en nedåtgående trend. Inom äldreomsorgen 
kvarstår också en rad åtgärder att för att minska risken för smittspridning, som 
t.ex. att alltid tillämpa basala hygienrutiner och vid behov använda sig av andra 
riskreducerande åtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten, 
smittskyddsläkare eller vårdhygienisk expertis. 

21 Uppgifter hämtade från IVO:s vårdgivarregister oktober 2021. 
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Föreskrifternas upphörande innebär att verksamheterna i större utsträckning 
själva kan bedöma hur besök från närstående eller andra personer ska hanteras.  
Det innebär också att de personer som bor i ett särskilt boende för äldre i större 
utsträckning själva kan avgöra hur de vill ta emot besök. För chefer och personal 
kan det medföra en minskad arbetsbelastning eftersom det har krävt stora 
arbetsinsatser för att säkerställa säkra besök.22 De kostnader som föreskrifterna 
har medfört kommer därför sannolikt att minska. Det kan dock finnas delar av 
rutinerna som verksamheterna vill integrera i verksamheten, eftersom säkra 
besök kan vara en del av det allmänna smittförebyggande arbetet på SÄBO. 

9. Effekter för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt

De konsekvenser som beskrivits ovan gäller även för särskilda boenden som 
bedrivs av utförare i enskild regi. Upphävande av föreskrifterna bedöms inte i 
övrigt medföra några särskilda effekter för företags förutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

10. Ikraftträdande och informationsinsatser 
Föreskrifterna bör upphävas så snart det är möjligt. Förslaget behöver dock 
skickas på remiss och kan först därefter beslutas. Socialstyrelsen bedömer därför 
att ett upphävande tidigast kan ske vid utgången av maj månad 2022. 
Myndigheten kommer att informera om att föreskrifterna upphävs genom bl.a. 
information i nyhetsbrev och på myndighetens webbplats. 

Kontaktperson
Anna Giertz
anna.giertz@socialstyrelsen.se

22 Se under avsnitt 2.1.
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Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands
län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (Dnr
KS2022/0707-2)

Sammanfattning

Trafikverket har inkommit med en remiss om förslag till nya föreskrifter för bärighetsklasser i Västra
Götalands län. Väghållningsmyndigheten i region Väst har för avsikt att ändra bärighetsklasser på
vissa vägar i Västra Götalands län och föreslår därför att Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS
2021:21) om bärighetsklasser i Västra Götalands län ska upphöra att gälla och nya föreskrifter
beslutas. Genom att ändra bärighetsklass uppnås ökad samhällsnytta främst i form av
minskad miljöbelastning och ökad trafiksäkerhet utan att några investeringar behövs. Föreskrifterna
föreslås träda i kraft den 2022-07-01.

Förändringarna berör flera vägar inom Kungälvs kommun, bland annat Kungälvsmotet och
Kodemotet som får bärighetsklass 4 och därmed tillåts tyngre fordon. De näringsidkare som har
fordonstyper som kan nyttja de utökade lastmöjligheterna gynnas av föreskriften. Övriga trafikanter
gynnas av den minskade mängden tung trafik.

Förslag till beslut
Kungälvs kommun tillstyrker förslaget till nya föreskrifter för bärighetsklasser i Västra Götalands län.

Juridisk bedömning

Juridisk bedömning är inte relevant i ärendet.

Förvaltningens bedömning

Trafikverket har inkommit med en remiss om förslag till nya föreskrifter för bärighetsklasser i Västra
Götalands län. Väghållningsmyndigheten i region Väst har för avsikt att ändra bärighetsklasser på
vissa vägar i Västra Götalands län och föreslår därför att Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS
2021:21) om bärighetsklasser i Västra Götalands län ska upphöra att gälla och nya föreskrifter
beslutas.

Väghållningsmyndigheten i region Väst har för avsikt att ändra bärighetsklasser på vissa
vägar i Västra Götalands län och föreslår därför att Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS
2021:21) om bärighetsklasser i Västra Götalands län ska upphöra att gälla och nya
föreskrifter beslutas.
Bärigheten beror på en kombination av naturliga förutsättningar och vägkonstruktionens
egenskaper. Bärighetsrestriktioner används för att skydda vägar och broar mot de skador
och den nedbrytning som orsakas av den tunga trafiken. Om inte annat har föreskrivits
tillhör en allmän väg bärighetsklass 11 (BK1). Begränsning till en lägre bärighetsklass,
BK2/BK3, görs för vägar, vägdelar eller broar som i dagsläget inte klarar BK1 utan att
kostsamma åtgärder utförs för att förstärka dessa och om de ska kunna fortsätta vara
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framkomliga under överskådlig tid. Efter att en väg förstärkts kan den återgå till BK1 och
därmed utgå ur föreskriften eller föreskrivas till BK4
Vägar som kan klara en högre bärighetsklass än BK1 och som ingår i det upplåtna
vägnätet för BK4 kan föreskrivas få BK4. Vissa vägar inom det upplåtna BK4 vägnätet
klarar inte den belastning som bruttoviktstabellen för BK4 genererar. Dessa vägar
kommer att villkoras med krav på fordonen avseende hjulkonfiguration i form av
dubbelmonterade hjul på fordonen. Motivet till detta är att inte riskera vägkapitalet och
undvika accelererande underhållskostnader.

De berörda vägarna har redan sådan standard att de klarar den högre bärighetsklassen
BK4. Genom att ändra bärighetsklass uppnås ökad samhällsnytta främst i form av
minskad miljöbelastning och ökad trafiksäkerhet utan att några investeringar behövs.
Trafikverket har därför beslutat att utöka det upplåtna vägnätet för BK4 genom att
inkludera de berörda vägarna.
Trafikverket har genomfört förstärkningsåtgärder och kan därför höja bärighetsklass på
de sträckor som beskrivs under rubriken förändringar av bärighetsklasser i förslaget till föreskrifter.

 BK1 Max 64 tons bruttovikt tillåts. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan 
tillåten bruttovikt vara lägre.

 BK2 Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten 
bruttovikt vara lägre.

 BK3 Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten 
bruttovikt vara lägre.

 BK4 Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, men 
beroende på fordonets axelavstånd kan tillåten bruttovikt vara lägre.

Förändringarna berör flera vägar inom Kungälvs kommun, bland annat Kungälvsmotet och 
Kodemotet som får bärighetsklass 4 och därmed tillåts tyngre fordon. De näringsidkare som har 
fordonstyper som kan nyttja de utökade lastmöjligheterna gynnas av föreskriften. Övriga trafikanter 
gynnas av den minskade mängden tung trafik.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2022-07-01. 

Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget till nya föreskrifter för bärighetsklasser i Västra 
Götaland.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Genom att ändra bärighetsklass uppnås ökad samhällsnytta främst i form av
minskad miljöbelastning och ökad trafiksäkerhet utan att några investeringar behövs. De nya 
föreskrifterna bedöms därmed bidra till kommunstyrelsens resultatmål om minskade utsläpp i luft 
och vattendrag. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
De nya föreskrifterna bedöms bidra till flera mål i Agenda 2030

 Mål 9 Hållbara industri, innovationer och infrastruktur, genom en bättre förvaltning av 
infrastrukturen.

 Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna, genom en minskat klimatpåverkan från 
transportsektorn.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bedömning utifrån politiska styrdokument är inte relevant i ärendet. 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
De näringsidkare som har fordonstyper som kan nyttja de utökade lastmöjligheterna
gynnas av föreskriften. Övriga trafikanter gynnas av den minskade mängden tung trafik. 
Föreskrifterna förväntas inte påverka konkurrensförutsättningarna mellan olika företag
då alla får samma förändring. 

Förslaget bedöms inte påverka företagens administrativa förutsättningar i någon större
utsträckning.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv är inte relevant i ärendet. 

Ekonomisk bedömning
Förslaget till nya föreskrifter för bärighetsklasser i Västra Götalands län har inga ekonomiska 
konsekvenser för Kungälvs kommun. 

Förslag till beslut
Kungälvs kommun tillstyrker förslaget till nya föreskrifter för bärighetsklasser i Västra Götalands län.

Anders Holm Mikael Svensson
Sektorchef Samhälle och utveckling Enhetschef Trafik, gata park 

inkl. samhällsbetalda resor

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Trafikverket
      

Sida 1 av 6

Trafikverkets föreskrifter
om bärighetsklasser i Västra Götalands län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 11 § trafikförordningen (1998:1276).

1 § Följande vägar i Västra Götalands län ska tillhöra bärighetsklass 4 på följande sträckor.

Väg Sträcka

E6 Hallands länsgräns–väg E6.20 Åbromotet södra
E6 Samtliga vägar i Lindomemotet
E6 Samtliga vägar i Åbromotet
E6 Väg E6.20 Åbromotet norra– väg E6 Kodemotet
E6 Samtliga vägar i Gullbergsmotet
E6 Samtliga vägar i Ringömotet
E6 Samtliga vägar i Rödbomotet
E6 Samtliga vägar i Kungälvsmotet
E6 Norrgående avfartsväg till väg 40, södergående på- och avfartsväg från väg 

40, norrgående på- och avfartsväg från väg 40 i Kallebäcksmotet
E6 Norrgående avfartsväg och södergående påfartsväg i Kodemotet
E6.20 Väg E6 Åbromotet–väg E45 Agnesbergsmotet
E6.20 Av- och påfartsvägar i Järnbrottsmotet till väg 158
E6.20 Av- och påfartsvägar i Agnesbergsmotet till väg E45
E6.20 Avfartsväg i södergående körriktning i Vädermotet till väg 155
E6.20 Av- och påfartsvägar i Rödastensmotet till väg E45.1
E6.21 Väg E6.20 Bräckemotet–väg E20 Årnäsmotet
E6.21 Av- och påfartsvägar i Bräckemotet till väg E6.20
E6.21 Av- och påfartsvägar i Marieholsmotet till väg E45
E6.22 Väg 155 Ytterhamnsmotet–väg E6.20
E20 Väg 26 Hassle–Örebro länsgräns
E20 Samtliga vägar i trafikplats Hova
E20 Väg E6.21 Årnäsmotet–väg 42 trafikplats Hjultorp
E20 Samtliga vägar Nääsmotet
E20 Samtliga vägar i Ingaredsmotet
E20 Samtliga vägar i Bälingemotet
E20 Samtliga vägar i trafikplats Hjultorp
27 Avfartsväg i östlig körriktning och påfartsväg i västlig körrikning i 

Viaredsmotet till väg 40
40 Väg E6, E20 Kallebäcksmotet–väg 27 Viaredsmotet
40 Samtliga vägar i Bårhultsmotet
40 Samtliga vägar i Ryamotet
40 Samtliga vägar i Grandalsmotet
40 Samtliga vägar i Kullamotet
40 Samtliga vägar i Grönkullenmotet
40 Samtliga vägar i Nabbamotet
40 Väg 41, 42 Annelundsmotet–Jönköpings länsgräns
40 Samtliga vägar i Dalsjöforsmotet
40 Samtliga vägar i Ulricehamnsmotet
40 Samtliga vägar i Hössnamotet
40 Avfartsväg i västlig körrriktning och påfartsväg i östlig körriktning i 

Annelundsmotet
46 Väg 40 cirkulationsplats Ulricehamnsmotet södra–väg 40 cirkulationsplats 

Ulricehamnsmotet norra
156 Väg 40, 554 Ryamotet–väg 40 Ryamotet
168 Väg E6, 625 Kungälvsmotet–väg E6 cirkulationsplats Kungälvsmotet
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503 Väg E6, E20 cirkulationsplats Lindomemotet västra–väg E6, E20 
cirkulationsplats Lindomemotet östra

524 Rastplats Grandalen–väg 40 Grandalsmotet
527 Väg 40 Kullamotet södra–väg 40 Kullamotet norra
587 Väg E6 Rödbomotet västra–väg E6 cirkulationsplats Rödbomotet
1627 Väg 40 Grönkullemotet södra–väg 40 Grönkullemotet norra
1721 Väg 40, 1704 cirkulationsplats Hössnamotet södra–väg 40 cirkulationsplats 

Hössnamotet norra
1751 Väg E20, 1956 cirkulationsplats Ingaredsmotet–väg E20 Ingaredsmotet

2 § Följande vägar i Västra Götalands län ska tillhöra bärighetsklass 4 på följande sträckor.

Utöver vad som framgår i trafikförordningen (1998:1276) ska förande av fordon eller fordonståg 
vara förenade med särskilda villkor enligt följande.
Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha en drivande axel som är 
försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna 
är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9.5 ton på någon av axlarna. 
För fordonskombinationer gäller dessutom att om bruttovikten överstiger 64 ton ska minst 65 
procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt belastas av sådana axlar 
med dubbelmonterade hjul.
Fordon eller fordonståg registrerade i transportstyrelsens fordonsregister, före 2018-12-31, 
undantas från ovanstående villkor

Väg Sträcka

26 Väg E20 Hassle–Värmlands länsgräns
27 Väg 40 Viaredsmotet–Jönköpings länsgräns
27 Samtliga vägar i trafikplats Kråkered
27 Samtliga vägar i trafikplats Aplared
27 Samtliga vägar i trafikplats Björsdamm
41 Väg 27 cirkulationsplats Kråkered södra–väg 40, 42 Annelundsmotet
42 Cirkulationsplats Nordskogen–väg E20, 42, 1900 cirkulationsplats Hjultorp 

västra
42 Väg 190 Sollebrunn–väg 42, 44, 47 cirkulationsplats Mulltorp
44 Väg E6, 786 Södra Torpmotet–väg E45 trafikplats Båberg
44 Samtliga vägar i Kurödsmotet
44 Samtliga vägar i Ramserödsmotet
44 Samtliga vägar i trafikplats Väne-Ryr
44 Samtliga vägar i trafikplats Grunnebo
44 Väg E45 trafikplats Stallbacka–väg

2588 Botorp
44 Samtliga vägar i trafikplats Hullsjön
E45 Väg 42 ,44, 47, 2015 trafikplats Stallbacka–väg 2221 Solberg
E45 Samtliga vägar i trafikplats Stallbacka
E45 Samtliga vägar i trafikplats Skogsbo
E45 Samtliga vägar i trafikplats Båberg
E45 Samtliga vägar i trafikplats Götered
E45 Väg 164 cirkulationsplats Åmål–Värmlands länsgräns
E45 Väg E45.01 Fiskehamnsmotet– väg 1996 Lödösemotet
E45 Samtliga vägar i Södra Skepplandamotet
E45 Avfartsväg i södergående körriktning i Marieholmsmotet till väg E6.21 
E45 Avfartväg i norrgående körriktning och påfartsväg i södergående körriktning i 

Lödösemotet
E45.01 Väg E6.20 Kungsstensmotet–väg E45 Fiskehamnsmotet
154 Hallands länsgräns–väg 27 cirkulationsplats Kila
155 väg 575 cirkulationsplats Hönö Rödsund–väg E6.20 Vädermotet
155 Samtliga vägar i Ytterhamnsmotet
156 Väg 154 cirkulationsplats Svenljunga–väg 27 trafikplats Björsdamm östra
158 Hallands länsgräns–väg E6.20 Järnbrottsmotet
158 Avfartväg i södergående körriktning och påfartsväg i södergående körriktning 

i Lindåsmotet
161 Väg 160, 787 cirkulationsplats Rotvik–väg E6 cirkulationsplats Norra 

Torpmotet östra
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163 Väg E6, 914 cirkulationsplats Tanumsmotet–väg E6 Tanumsmotet
164 Väg 166 Mon–väg 166 Kårslätt
165 Väg 164 Holkekärr–Riksgräns Norge
166 Väg 164 Kårslätt–väg E45 cirkulationsplats Mellerud norra
166 Riksgräns Norge–väg 164 Mon
172 Väg 44, 688 Kurödsmotet–väg 2065 Knotten
172 Väg 924 Dagsholm–väg 166 Bäckefors
172 Väg 166 Lunnane–väg 2252 Kråkviken
173 Väg 2064 Västra Bodane–väg E45 Dykälla
176 Väg 164, 1030 cirkulationsplats Strömstad–väg 988 Hee
180 Fjällgatan, Borås–väg E20 trafikplats Alingsås
181 Väg 1921 Östergården–väg 47, 2632 Mellomgården
182 Väg 42, 1782 Stenatorp–väg 46 Timmele
183 Väg 42, 1801 cirkulationsplats Fristad–väg 182 Stenö

väg 181 Bergagärde
183 Väg 182 Grude–väg 181 Bergagärde
193 Norra Ringvägen, Fröjeredsvägen cirkulationsplats Tidaholm östra–väg 195 

Linderyd
195 Jönköpings länsgräns–väg 49 Lampås
200 Väg E20 trafikplats Hova västra–väg 2997 Guntorp
517 Väg 158, 953 Lindåsmotet västra–väg 158 Lindåsmotet östra
694 Väg 172 Nordmanneröd–väg 2060 Lännebergshage
697 Väg 44 Ramserödsmotet–väg 2028 Kvarntorp
697.01 Väg 44, Stampgatan trafikplats Grunnebo–väg 697 Ässet
914 Väg 163 Kamstorp–väg E6, 163 cirkulationsplats Tanumsmotet
1664 Väg 27 trafikplats Aplared västra–väg 27 trafikplats Aplared östra
1701 Väg 1700 Skäftingsbacka–väg 40 cirkulationsplats Östergården
1978 Väg E45 Södra Skepplandamotet–väg 1979 Skepplanda
1996 Väg E45 cirkulationsplats Lödösemotet västra–väg E45 cirkulationsplats 

Lödösemotet östra
1996 7 271 meter söder väg 2011 Stora Boda–väg 2011 Stora Boda
2005 Väg 42, 44, 47 trafikplats Hullsjön södra–väg 2050 cirkulationsplats Vargön
2011 Väg 2012 Sjuntorp–väg 2010 Rommele
2011 Väg 2000 Upphärads kyrka–väg 42 Koberg
2012 Väg 2009 Skrehall–väg E45 cirkulationsplats Hörlycke
2013 Väg 2012 Fors kyrka–väg E45 cirkulatiosplats Sjuntorpsmotet norra
2026 Väg 44, E45 trafikplats Skogsbo–väg 2025 cirkualtionsplats Korseberg
2028 väg 697 Kvarntorp–väg E45 trafikplats Båberg
2029 Väg 44 trafikplats Väne-Ryr västra–väg 697 Väne-Ryr västra
2056 Väg E45 trafikplats Götered östra–väg E45 trafikplats Götered västra
2060 Väg 694 Lännebergshage–väg 173 Kärsrud
2214 Väg 172 Alfhem–Värmlands länsgräns
2254 Värmlands länsgräns–Värmlands länsgräns
2504 Väg 2503 Lilla Djupsås–väg 190 Nossebro
2993 Väg E20 Backa–väg 200 Midskog
2997 Väg 200 Guntorp–väg 2998 Skagersvik
3060 Väg 49 Granvik–väg 3061 Svanhult
3061 Väg 3058 Undenäs–Örebro länsgräns
3063 Väg E20, 200 trafikplats Hova västra–väg E20, 200 cirkulationsplats Hova 

östra

3 § Följande vägar i Västra Götalands län ska tillhöra bärighetsklass 2 på följande sträckor.

Väg Sträcka

544 Väg 503 Inseros–väg 542 Snugga
545 Väg 541 Bjällås–2 900 meter söder om väg 541 Bjällås
597 Väg 570 Kroken–1 560 meter söder om väg 570 Kroken
606 Väg 570 Bremnäs–3 422 meter sydväst om väg 570 Bremnäs
617 Väg 620 Ödsmål–2 630 meter väster om väg 620 Ödsmål
632 2 334 meter öster om väg 574 Ingetorp–väg 634 Stubbhålt
645 Bro över järnvägen vid Stora Höga
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668 Väg 2025 Utby–väg 681 Vassbo
681 Bro över Vassbosjöns utlopp vid Backen
695 Väg 694 Nordmanneröd–väg 696 Vigansröd
696 Väg 697 Kyrkobyn–väg 698 Martered
698 1 300 meter väster om väg 2060 Lubberud–väg 2060 Lubberud
720 1 330 meter väster om väg 169 Bleket–2 348 meter väster om väg 169 Bleket
726 Väg 723 Häller–1 600 meter om väg 723 Häller
738 Färjeläget vid Lyre sund, norra–3 498 meter sydväst om färjeläget vid Lyre 

sund, norra
751 Färjeläget vid Fröjdendal–färjeläget vid Fruvik
882 Väg 174 Röseberget–60 meter öster om väg 885 Sotekanalen
922 Väg 914 Krokebräcke–väg 920 Pålen
933 Väg 930 Gunghult–4 045 meter norr om väg 930 Gunghult
963 Väg 960 Liveröd–väg 960 Rimseröd
964 Väg 960 Backen–620 meter sydväst om väg 164 Björnlidmon
968 Väg 164 Fagerhult–väg 165 Vassbotten 
985 Väg 988 Högstad–väg 1054 Näsinge kyrka
987 Väg 990 Risäng–väg 981 Björke
1004 Väg 914 Tegneby–väg 920 Gerum
1055 Väg 988 Blomsholm–väg 1054 Vässby
1055.01 Väg 1055 Sandåker–väg 1054 Näsinge kyrka
1158 Väg 160 Säckebäck–5 110 meter öster om väg 160 Säckebäck
1180 Väg 751 Flatö kapell–165 meter sydost om väg 751 Flatö kapell
1518 Väg 1505 Broby–väg 1519 Segerstad
1519 Väg 41 Sundholmen–väg 1526 Svansjö
1521 Väg 1519 Öxnevalla–160 meter nordväst om väg 1519 Öxnevalla
1522 Väg 41 Viskalund–3 500 meter sydväst om väg 1524 Lekvad
1524 Väg 1522 Lekvad–väg 156 Kullagården
1525 Väg 1607 Berghem–väg 1524 Haby
1541 Väg 1540 Tokabo–väg 1559 Hyndarp
1543 Väg 1541 Källäng–väg 1546 Björkeholm
1560 Bro över Lillån vid Mölneby
1568 Väg 1567 Backabo–Jönköpings länsgräns 
1574 Väg 1578 Mårdsbo–väg 1573 Assmebro
1575 3 000 meter öster om väg 1567 Svedjorna–Jönköpings länsgräns
1580 Väg 1582 Assmebro–väg 1578 Ambjörnarp
1600 Bro över Enån vid Grevared
1606 Väg 1607 Berghem–väg 1605 Torp
1626 Väg 1628 Dragered–väg 1610 Segloraberg
1628 Väg 1628 Dragered–väg 1629 Alvared
1629 Väg 1637 Hulu–väg 1627 Ljungslätt
1637 Klevliden–väg 1610 Seglora kyrka
1638 Väg 1626 Viskaberg–väg 1637 Nolgården
1652 Väg 1634 Fritsla, västra anslutningen–väg 1634 Fritsla, östra anslutningen
1656 Väg 156 Lyckås–väg 1659 Ringestena
1680 Väg 1673 Björdal–väg 157 Södra Åsarps kyrka
1680 Väg 1679 Bäck–väg 1674 Länghem
1682 Väg 1758 Töllsjö–väg 180 Hedared
1686 Väg 1680 Björdal, östra anslutningen–väg 1673 Nolhagen
1731 Väg 1732 Ölsremma kyrka–Jönköpings länsgräns
1750 Bro över Torska ström vid Lövhult
1753 Väg 554 Stockagärde–6 380 meter söder om väg 1751 Edsås
1757 Väg 527, 554, 1758 cirkulationsplats Bollebygd–väg 1627 Grönkullen
1760 Väg 1757 Sandared–väg 1758 Holmared
1764 Väg 180 Lygnared–3 018 meter nordost om väg 180 Lygnared
1768 Väg 1773 Vralen–väg 1765 Kroksbo
1770 2 430 meter norr om väg 1769 Ålgården–väg 1768 Ingelstorp
1810.02 Väg 1810 Torpåkra–340 meter norr om väg 1810 Torpåkra
1814 Väg 1815 Fänneslunda–väg 1807 Tostered
1818 Väg 1816 Rångedala kyrka–väg 1803 Ågården
1842 Väg 182 Holmen–väg 1843 Alboga
1845 Väg 1843 Haragården–väg 1846 Broddarp
1846 Väg 1851 Öra–väg 1843 Eriksberg
1850 Väg 1846 Fageråsen–väg 2648 Rosendalen
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1853 Väg 1760 Kvarnholmen–väg 1762 Backabo
1865 Väg 1827 Åryd–väg 1859 Rävike
1878 Väg 1877 Häggarpet–väg 1879 Norra Hästhagen
1884 Väg 1882 Kölingared–Jönköpings länsgräns
1894 Bro över Säveån vid Källafors
1927 Bro över Nossan vid Södra Härene
1933 Bro över Nossan vid Hudene
1940 1 655 meter nordost om väg E20, 556 Jonseredsmotet–971 meter väster om 

väg E20 Hulanmotet
1956 Väg 1957 Norsesund–väg 1750 V Bodarna
1957 Väg 1956 Norsesund–760 meter sydväst om väg 1956 Norsesund
1978 Väg 1997 Verle–väg 2001 Livered
1981 Väg 1980 Skepplanda–340 meter nordost om väg 1980 Skepplanda
1994 Väg 2002 Lödöse–väg 1996 Sankt Peders kyrka
1997 Väg 1996 Nygård–väg 1978 Verle
2001 Väg 1978 Livered–väg 42 Boryd
2008 Väg 2012 Härklättan–1 345 meter nordväst om väg 2012 Härklättan
2010 Väg 2011 Rommele–635 meter söder om väg 2011 Rommele
2012 Väg 2014 Bliksered–väg 2009 Skrehall
2028.01 Väg 2028 Båberg–90 meter sydväst om väg 2028 Båberg
2029 Väg 668 Nötebron–väg 688 Sågebron, södra anslutningen
2064 944 meter nordväst om väg 2062 Brasmerud–3 033 meter nordväst  om väg 

2062 Brasmerud
2083 1 700 meter norr om väg 2081 Färgelanda–väg 2086 Edstenafors, östra 

anslutningen
2087 Väg 2081 Västra Edstena–väg 2086 Edstenafors, västra anslutningen
2111 Väg 2110 Böle–väg 166 Tingvalla
2127 Väg 2143 Säter–väg 2135 Örsberg
2128 Väg 173 Norra Rådane–väg 2127 Häljebyn
2144 Väg 2143 Stränge–1 434 meter väster om väg 2143 Stränge
2150 Väg E45, 2059 Gömman–väg E45 Berg
2154 2 400 meter öster om väg 2149 Vinterhålet–väg 2149 Gestad kyrka
2159 Väg 2160 Korpås–väg 2166 Qvantenburg
2170 Väg 2169 Råskog–väg 2171 Östra Järn
2223 Väg E45 Köpmannebro, södra anslutningen–770 meter söder om väg 2223.01 

Köpmannebro
2223.01 Väg 2223 Köpmannebro–väg E45 Köpmannebro, norra anslutningen
2500 Väg 2504 Fåglum–väg 2505 Ånnestorp
2604 Väg 2603 Vipetomten–väg 2605 Torkelstorp
2793 1 760 meter nordost om väg 2792 Solberga–2 100 meter nordost om väg 2792 

Solberga
2843 Väg 2847 Ettak–väg 2848 Billareslätten
2938 Väg 2939 Horn–väg 2931 Lilla Rör
2949 Väg 2948 Odensåker–väg 2951 Skalkarike
2973 Väg 2972 Norrkvarn–väg 3044 Böckersboda
3008 Bro över järnvägen i Fagersanna

4 § Följande vägar i Västra Götalands län ska tillhöra bärighetsklass 3 på följande sträckor.

Väg Sträcka

566 620 meter nordväst om väg 563 Björlanda–1 488 meter norr om väg 563 
Björlanda

567 Väg 566 Björlanda–420 meter väster om väg 566 Björlanda
698 2 300 meter väster om väg 2060 Lubberud–1 300 meter väster om väg 2060 

Lubberud
730 Väg 729 Kolleröd–3 294 meter nordväst om väg 729 Kolleröd
882 60 meter öster om bro över Sotekanalen–3 970 meter norr om väg 885 

Sotekanalen
885 Väg 882 Sotekanalen–1 640 meter söder om väg 882 Sotekanalen
940 Bro över Örekilsälven vid Restad



10 Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter  - KS2022/0707-2 Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter  : Trafikforeskrift - forslag.pdf

TRVTFS :

Sida 6 av 6

1155 611 meter söder om väg 1155.01 Härön–626 meter norr om väg 1155.02 
Härön

1155.01 Väg 1155 Härön–60 meter öster om väg 1155 Härön
1155.02 Väg 1155 Härön–40 meter väster om väg 1155 Härön
2047 3 150 meter nordost om väg 2005 Artorp–väg 2005 Forstena

______________
Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 juli 2022, då Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 

2021:21) om bärighetsklasser i Västra Götalands län ska upphöra att gälla.

På Trafikverkets vägnar

ROBERTO MAIORANA
Helene Månsson
(Verksamhetsområde Planering)
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Konsekvensutredning till förslag om 
bärighetsföreskrifter för, Västra Götalands län 
enligt förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning

Bakgrund
Väghållningsmyndigheten i region Väst har för avsikt att ändra bärighetsklasser på vissa 
vägar i Västra Götalands län och föreslår därför att Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 
2021:21) om bärighetsklasser i Västra Götalands län ska upphöra att gälla och nya 
föreskrifter beslutas. 

Bärigheten beror på en kombination av naturliga förutsättningar och vägkonstruktionens 
egenskaper. Bärighetsrestriktioner används för att skydda vägar och broar mot de skador 
och den nedbrytning som orsakas av den tunga trafiken. Om inte annat har föreskrivits 
tillhör en allmän väg bärighetsklass 11 (BK1). Begränsning till en lägre bärighetsklass, 
BK2/BK3, görs för vägar, vägdelar eller broar som i dagsläget inte klarar BK1 utan att 
kostsamma åtgärder utförs för att förstärka dessa och om de ska kunna fortsätta vara 
framkomliga under överskådlig tid. Efter att en väg förstärkts kan den återgå till BK1 och 
därmed utgå ur föreskriften eller föreskrivas till BK4

Vägar som kan klara en högre bärighetsklass än BK1 och som ingår i det upplåtna 
vägnätet för BK4 kan föreskrivas få BK4. Vissa vägar inom det upplåtna BK4 vägnätet 
klarar inte den belastning som bruttoviktstabellen för BK4 genererar. Dessa vägar 
kommer att villkoras med krav på fordonen avseende hjulkonfiguration i form av 
dubbelmonterade hjul på fordonen. Motivet till detta är att inte riskera vägkapitalet och 
undvika accelererande underhållskostnader.

Beskrivning av aktuellt läge och vad Trafikverket vill uppnå
De berörda vägarna har redan sådan standard att de klarar den högre bärighetsklassen 
BK4. Genom att ändra bärighetsklass uppnås ökad samhällsnytta främst i form av 
minskad miljöbelastning och ökad trafiksäkerhet utan att några investeringar behövs. 
Trafikverket har därför beslutat att utöka det upplåtna ett vägnätet för BK4 genom att 
inkludera de berörda vägarna.

Trafikverket har genomfört förstärkningsåtgärder och kan därför höja bärighetsklass på 
de sträckor som beskrivs under rubriken förändringar av bärighetsklasser.

1 4 kap 11 § trafikförordningen (1998:1276)



10 Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter  - KS2022/0707-2 Svar på remiss - förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter  : Konsekvensutredning till forslag om barighetsforeskrifter Vastra Gotaland 2022.pdf

Ärendenummer Dokumentdatum 
TRV2022/2091 2022-03-31

Sidor
2(12)

TM
AL

L 
04

12
 K

on
se

kv
en

su
tre

dn
in

g 
bä

rig
he

ts
kl

as
se

r v
.3

.0

Förändringar av bärighetsklasser

Väg: E6

Föreslagen text: Hallands länsgräns–väg E6.20 Åbromotet södra, E6.20 Åbromotet 
norra–väg E6 Kodemotet

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: E6

Föreslagen text: Samtliga vägar i Lindomemotet 

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: E6

Föreslagen text: Samtliga vägar i Åbromotet 

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: E6

Föreslagen text: Norrgående avfartsväg till väg 40, södergående på- och avfartsväg 
från väg 40, norrgående på- och avfartsväg från väg 40 i  Kallebäcksmotet

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: E6

Föreslagen text: Samtliga vägar i Gullbergsmotet 

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 
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Väg: E6

Föreslagen text: Samtliga vägar i Ringömotet 

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: E6

Föreslagen text: Samtliga vägar i Rödbomotet 

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: E6

Föreslagen text: Samtliga vägar i Kungälvsmotet 

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: E6

Föreslagen text: Norrgående avfartsväg och södergående påfartsväg i Kodemotetmotet 

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: E6.21

Tidigare text: Väg E6.20 Bräckemotet–väg E45 Marieholmsmotet

Föreslagen text: Väg E6.20 Bräckemotet–väg E20 Årnäsmotet 

Förändring: Väg E6.20 Bräckemotet–väg E45 Marieholmsmotet ingår i det av 
Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de särskilda villkoren 
som framgår i 1 § uppfylls. Sträckan förlängs åt öster till Väg E6.20 Bräckemotet–väg 
E20 Årnäsmotet.

Gällande paragraf: 1 § 
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Väg: E6.22

Föreslagen text: Väg 155 Ytterhamnsmotet–väg E6.20

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: E20

Tidigare text: Väg 1751, 1956 Ingaredsmotet–väg 42 trafikplats Hjultorp, Väg 26 
Hassle-Örebro länsgräns

Föreslagen text: Väg E6.21 Årnäsmotet–väg 42 trafikplats Hjultorp, Väg 26 Hassle-
Örebro länsgräns

Förändring: Väg 1751, 1956 Ingaredsmotet–väg 42 trafikplats Hjultorp, Väg 26 Hassle-
Örebro länsgräns ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls. Sträckan längst i väster 
förlängs åt västerut till väg E6.21, E20 trafikplats Årnässmotet–väg 42 trafikplats 
Hjultorp.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: E20

Föreslagen text: Samtliga vägar i Nääsmotet 

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: E20

Tidigare text: Avfartsväg i södergående körriktning och påfartsväg i norrgående 
körriktning i Ingaredsmotet

Föreslagen text: Samtliga vägar i Ingaredsmotet 

Förändring: Vägen avfartsväg i södergående körriktning och påfartsväg i norrgående 
körriktning i Ingaredsmotet ingår redan i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 
under förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls. Vägbyggnation 
söder om trafikplatsen är avslutad och hela motet öppnas för BK4.

Gällande paragraf: 1 § 
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Väg: 40

Tidigare text: Väg 535 Bårhultsmotet–väg 27 Viaredmotet, Väg 41, 42 
Annelundsmotet-Jönköpings länsgräns

Föreslagen text: Väg E6, E20 Kallebäcksmotet–väg 27 Viaredsmote, Väg 41, 42 
Annelundsmotet-Jönköpings länsgräns

 Förändring: Väg 535 Bårhultsmotet–väg 27 Viaredmotet, Väg 41, 42 Annelundsmotet-
Jönköpings länsgräns ingår redan i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls. Sträckan längs i väster 
förlängs åt västerut till väg E6, E20 Kallebäcksmotet–väg 27 Viaredmotet.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: 40

Tidigare text: Avfartsväg i västlig körriktning och påfartsväg i östlig körriktning i 
Bårhultsmotet

Föreslagen text: Samtliga vägar i Bårhultsmotet 

Förändring: Vägen avfartsväg i västlig körriktning och påfartsväg i östlig körriktning i 
Bårhultsmotet ingår redan i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls. Nu öppnas hela motet 
för BK4.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: 168

Föreslagen text: Väg E6, 625 Kungälvsmotet–väg E6 cirkulationsplats Kungälvsmotet 

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: 503

Föreslagen text: Väg E6, E20 cirkulationsplats Lindomemotet västra–väg E6, E20 
cirkulationsplats Lindomemotet östra

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 

Väg: 587

Föreslagen text: Väg E6 Rödbomotet västra–väg E6 cirkulationsplats Rödbomotet 

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 1 § uppfylls.

Gällande paragraf: 1 § 
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Väg: 42

Tidigare text: Cirkulationsplats Nordskogen-väg E20, 42, 1900 cirkulationsplats 
Hjultorp västra

Föreslagen text: Cirkulationsplats Nordskogen-väg E20, 42, 1900 cirkulationsplats 
Hjultorp västra, Väg 190 Sollebrunn-väg 42, 44, 47 cirkulationsplats Mulltorp

Förändring: Sträckan cirkulationsplats Nordskogen-väg E20, 42, 1900 
cirkulationsplats Hjultorp västra ingår sedan tidigare i det av Trafikverket upplåtna 
vägnätet för BK4 under förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § 
uppfylls. Nu föreslås ytterligare delsträcka längre norrut.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 44

Tidigare text: Väg E6, 786 Södra Torpmotet-väg E45 trafikplats Båberg, Väg E45 
trafikplats Stallbacka-väg 2566 Häljestena

Föreslagen text: Väg E6, 786 Södra Torpmotet-väg E45 trafikplats Båberg, Väg E45 
trafikplats Stallbacka-väg 2588 Botop

Förändring: Sträckorna väg E6, 786 Södra Torpmotet-väg E45 trafikplats Båberg, Väg 
E45 trafikplats Stallbacka-väg 2566 Häljestena ingår sedan tidigare i det av Trafikverket 
upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 
§ uppfylls. Nu föreslåsden östra sträckan förlängas i norr till väg E45 trafikplats 
Stallbacka-väg 2588 Botop.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: E45

Föreslagen text: Samtliga vägar i Södra Skepplandamotet

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 155

Tidigare text: Färjeläget vid Lilla Varholmen–väg E6.20 Väderömotet

Föreslagen text: Väg 575 cirkulationsplats Hönö Rödsund–väg E6.20 Vädermotet

Förändring: Sträckan färjeläget vid Lilla Varholmen–väg E6.20 Vädermotet ingår 
sedan tidigare i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de 
särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls. Nu föreslås sträckan förlängas i väster väg 
575 cirkulationsplats Hönö Rödsund–väg E6.20 Vädermotet.

Gälland paragraf: 2 § 
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Väg: 161

Föreslagen text: Väg 160, 787 cirkulatiosplats Rotvik–väg E6 cirkulationsplats Norra 
Torpmotet östra 

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 163

Föreslagen text: Väg E6, 914 cirkulationsplats Tanumsmotet–väg E6 Tanumsmotet

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 164

Tidigare text: Väg 166, 2183 Jordbron-väg 166 Kårslätt

Föreslagen text: Väg 166 Mon-väg 166 Kårslätt

Förändring: Väg 166, 2183 Jordbron-väg 166 Kårslätt ingår redan i det av Trafikverket 
upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 
§ uppfylls. Nu förlängs sträckan åt väster.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 165

Föreslagen text: Väg 164 Holkekärr–Riksgräns Norge

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 166

Tidigare text: Väg 164 Kårslätt–väg E 45 cirkulationsplats Mellerud norra

Föreslagen text: Riksgräns Norge–väg 164 Mon, Väg 164 Kårslätt–väg E 45 
cirkulationsplats Mellerud norra

Förändring: Väg 164 Kårslätt–väg E 45 cirkulationsplats Mellerud norra ingår redan i 
det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de särskilda 
villkoren som framgår i 2 § uppfylls. Nu läggs ytterligare delsträcka till.

Gälland paragraf: 2 § 
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Väg: 172  

Tidigare text: Väg 44, 688 Kurödsmotet–väg 2065 Knotten

Föreslagen text: Väg 44, 688 Kurödsmotet–väg 2065 Knotten , Väg 924 Dagsholm-väg 
166 Bäckefors, Väg 166 Lunnane–väg 2252 Kråkviken

Förändring: Sträckan väg 44, 688 Kurödsmotet–väg 2065 Knotten ingår sedan tidigare 
i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under förutsättning att de särskilda 
villkoren som framgår i 2 § uppfylls. Nu tillkommer ytterligare två delsträckor. 

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 173

Föreslagen text: Väg 2064 Västra Bodane–väg E45 Dykälla

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 176

Föreslagen text: Väg 164, 1030 cirkulationsplats Strömstad–väg 988 Hee

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 694

Föreslagen text: Väg 172 Nordmanneröd–väg 2060 Lännebergshage

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 914

Föreslagen text: Väg 163 Kamstorp–E6, 163 cirkulationsplats Tanumsmotet 

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 
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Väg: 1701

Föreslagen text: Väg 1700 Skäftingsbacka–väg 40 Dalsjöforsmotet

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 1978

Föreslagen text: Väg E45 Södra Skepplandamotet–väg 1979 Skepplanda

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 1996

Tidigare text: Väg E45 cirkulationsplats Lödösemotet västra-väg E45 cirkulationsplats 
Lödösemotet östra

Föreslagen text: Väg E45 cirkulationsplats Lödösemotet västra-väg E45 
cirkulationsplats Lödösemotet östra, 7 271 meter söder väg 2011 Stora Boda–väg 2011 
Stora Boda

Förändring: Vägen E45 cirkulationsplats Lödösemotet västra-väg E45 cirkulationsplats 
Lödösemotet östra ingår redan i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls. Ny läggs ytterligare en 
delsträcka till i norra änden av vägen.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 2005

Tidigare text: Väg 42, 44, 47 trafikplats Hullsjön södra–väg 42, 44, 47 trafikplats 
Hullsjön norra

Föreslagen text: Väg 42, 44, 47 trafikplats Hullsjön södra–väg 2050 cirkulationsplats 
Vargön

Förändring: Väg 42, 44, 47 trafikplats Hullsjön södra–väg 42, 44, 47 trafikplats 
Hullsjön norra ingår redan i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls. Nu förlängs sträckan 
åt norr.

Gälland paragraf: 2 § 
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Väg: 2011

Föreslagen text: Väg 2012 Sjuntorp–väg 2010 Rommele, Väg 2000 Upphärads kyrka–
väg 42 Koberg

Förändring: Vägarna ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 2012

Föreslagen text: Väg 2009 Skrehall–väg E45 cirkultionsplats Hörlycke

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 2013

Föreslagen text: Väg 2012 Fors kyrka–väg E45 cirkultionsplats Sjuntorpsmotet norra 

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 2060

Föreslagen text: Väg 694 Lännebergshage–väg 173 Kärsrud

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 2504

Föreslagen text: Väg 2503 Lilla Djupsås–väg 190 Nossebro

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 

Väg: 3060

Föreslagen text: Väg 49 Granvik–väg 3061 Svanhult

Förändring: Vägen ingår i det av Trafikverket upplåtna vägnätet för BK4 under 
förutsättning att de särskilda villkoren som framgår i 2 § uppfylls.

Gälland paragraf: 2 § 
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Utöver detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts som inte påverkar föreskriften 
i sak. 

Alternativa lösningar
Om föreslagna föreskrifter inte kommer till stånd så kommer de vägar som föreslås få ny 
bärighetsklass inte att kunna belastas med tyngre trafik, vilket innebär att vägarna inte 
utnyttjas maximalt. Dessutom kommer gjorda investeringar inte att ge ökad 
samhällsnytta.

Det finns inga alternativa lösningar för att uppnå syftet med förslaget.

Vilka som berörs av regleringen
De näringsidkare som har fordonstyper som kan nyttja de utökade lastmöjligheterna 
gynnas av föreskriften. Övriga trafikanter gynnas av den minskade mängden tung trafik.

Kostnader och andra konsekvenser
Ett utökat vägnät för BK4 bedöms generera positiva effekter för bl.a. miljö, kapacitet och 
för näringslivets transportkostnader i och med att befintlig infrastruktur nyttjas 
effektivare. Samhällsekonomiska analyser visar på en nettonuvärdeskvot på över 2 på 
lång sikt, dvs. förväntad vinst på över 2 kr per satsad krona, om hela BK1 vägnätet 
upplåts för BK4. De minskade transportkostnaderna bedöms i denna studie ligga mellan 
5-20 procent beroende på vilket gods som transporteras.2

De särskilda villkoren gäller för motordrivna fordon och fordonsekipage med en samlad 
bruttovikt över 64 ton som är registrerade i vägtrafikregistret efter 2018-12-31. 

Trafikverkets sammantagna bedömning är att införandet av villkor på dubbelmonterade 
hjul inte kommer ha en avgörande betydelse för investeringsbesluten totalt sett då de 
minskade transportkostnaderna generellt bedöms vara betydligt större.

Utökningen av BK4 görs i dialog med branschorganisationer.

Föreskrifterna förväntas inte påverka konkurrensförutsättningarna mellan olika företag 
då alla får samma förändring. 

Dock kan det finnas företag som påverkas beroende på exempelvis versamhet, storlek 
och lokalisering. Trafikverkets bedömning är att konsekvenserna av 
föreskriftsänrdingarna inte är så pass omfattande att utredning av hur många företag 
som påverkas är nödvändig.

Förslaget bedöms inte påverka företagens administrativa förutsättningar i någon större 
utsträckning.

2 Natanaelsson, K. & Ngo, P. (2015). Fördjupade analyser av att tillåta tyngre fordon på det 
allmänna vägnätet, ISBN: 978-91-7467-847-5
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Överrensstämmelse med EU-rätten
Förslaget är av nationell karaktär och överensstämmer med de skyldigheter som följer av 
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Ikraftträdande och informationsinsatser
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2022-07-01. Särskild hänsyn till tidpunkt för 
ikrafftärdande bedöms inte behövas eftersom det är angeläget att den nya 
bärighetsklassen ikraftträder snarast för att nyttan ska tillgodogöras. Det är angeläget att 
genomföra förändringarna snarast för att nyttan av den högre bärighetsklassen ska 
infalla så snart som möjligt och för att minimera slitage på de delar där bärighetsklassen 
sänks.

Föreskriftsförslaget samt nu gällande bärighetsföreskrifter i kartform finns tillgängliga 
via Trafikverkets interaktiva kartapplikation: Trafikverkets bärighetsklasser (om kartan 
ser konstig ut så prova att öppna i en annan webbläsare, förslagsvis Google Chrome)

Information om BK4 och gällande regelverk finns på Trafikverkets hemsida: Regelverk 
BK4

Trafikverkets bedömning är att särskilda informationsinsatser inte behövs eftersom 
förändringen av föreskrifterna kommuniceras i och med denna remiss. 

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den 
rikstäckande databasen, RDT.

Datum: 2022-03-31

………………………………………….

Anneli Hansson

Trafikingör

BILAGOR
Förslag till trafikföreskrift
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From:                                 noreply@trafikverket.se
Sent:                                  31 Mar 2022 13:35:30 +0200
To:                                      Kungälvs kommun
Subject:                             Förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län
Attachments:                   Trafikforeskrift - forslag.pdf, Konsekvensutredning till forslag om 
barighetsforeskrifter Vastra Gotaland 2022.pdf
Categories:                       SANDRA

Ärendenummer

TRV 2022/12305

Datum

2022-03-31

Mottagare

Enligt sändlista

Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för Västra Götalands län samt upphävande av 
Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2021:21) om bärighetsklasser i Västra Götalands län. 
Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.

Remissvar

Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast den 12 maj 2022. Var vänlig ange Trafikverkets 
diarienummer TRV 2022/12305.

Klicka för att svara

Karin Gustafsson

Trafikverket Region Väst

Bilagor

Förslag till föreskrifter
Konsekvensutredning

Sändlista
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Ale kommun
Alingsås kommun
Bengtsfors kommun
Bollebygds kommun
Borås stad
Dals-Ed kommun
Essunga kommun
Falköpings kommun
Färgelanda kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Göteborgs Stad
Götene kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Härryda kommun
Karlsborgs kommun
Kollektivtrafikmyndigheten Västra Götaland
Kungälvs kommun
Lantbrukarnas Riksförbund
Lerums kommun
Lidköpings kommun
Lilla Edets kommun
Lysekils kommun
Länsstyrelsen, Västra Götalands Län
Mariestads kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
Munkedals kommun
Mölndals stad
NTF
Orust kommun
Partille kommun
Polisregion Väst
Regelrådet 
Riksförbundet Enskilda Vägar 
Riksförbundet M Sverige
Skara kommun
Skogforsk
Skogsindustrierna
Skövde kommun
Sotenäs kommun
Stenungsunds kommun
Strömstads kommun
Svenljunga kommun
Svensk Kollektivtrafik
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Svenska kraftnät
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Bussföretag
Sveriges MotorCyklister
Sveriges Åkeriföretag
Tanums kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tjörns kommun
Tranemo kommun
Trollhättans Stad
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamns kommun
Vara kommun
Vårgårda kommun
Vänersborgs kommun
Västra Götalandsregionen
Västsvenska Handelskammaren
Västtrafik
Åmåls kommun
Öckerö kommun

Trafikverket

405 33 GÖTEBORG

Besöksadress: 
Vikingsgatan 2-4 , 
GÖTEBORG

Texttelefon: 010-123 50 50

Telefon: 0771 - 921 921

trafikverket@trafikverket.se

www.trafikverket.se

Direkt: +46 10-123 30 92

Epost: 
karin.gustafsson@trafikverket.se



11 Svar på remiss - Inbjudan till samråd om stöd från Klimatklivet till publik laddinfrastruktur - KS2022/0737-2 Svar på remiss - Inbjudan till samråd om stöd från Klimatklivet till publik laddinfrastruktur : Svar på remiss - Inbjudan till samråd om stöd från Klimatklivet till publik laddinfrastruktur

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (4)

Sid 1 (4)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-14

Handläggarens namn
Andreas Forsner

2022-04-14

Svar på remiss - Inbjudan till samråd om stöd från Klimatklivet till publik
laddinfrastruktur (Dnr KS2022/0737-2)

Sammanfattning

Länsstyrelsen har skickat ut en inbjudan till samråd inför Klimatklivets utlysning om
stöd till publik laddinfrastruktur.

Samrådet syftar till att ta reda på om etablering av publik laddinfrastruktur enligt
kriterierna för utlysningen planeras inom de närmaste tre åren och i så fall var.
Klimatklivet önskar att i samrådet få ta del av inspel om marknadens behov av
publik laddinfrastruktur i länet, sam om utlysningen ger de möjligheter till stöd som
ni anser behövs.

I samrådet önskar Länsstyrelsen få information om det är planerat för etablering av
laddinfrastruktur enligt anbudskriterierna1 på de platser som planeras vara öppna
för anbud. Vidare vill Länsstyrelsen även ta del av inspel om det finns behov av
stöd till publik laddinfrastruktur på någon eller några av de platser/områden som
exkluderats från utlysningen.

I enlighet med nya förändringar i Plan- och bygglagen kommer viss nybyggnation
och övrig byggnation att påverkas, därför kommer utbyggnad att
laddinfrastrukturen att ske.

Kungälvs kommun har ett samarbete med Kungälv Energi AB och har haft möte
om samverkan i dessa frågor. Kungälv Energi har vidare avtal med andra aktörer.

Förvaltningen ser inget ytterligare behov av laddinfrastruktur på någon eller några
av de platser eller områden som exkluderats från utlysningen.

Förvaltningen föreslår att upprättat förslag till svar i frågeformuläret skickas in som
svar på remissen och att paragrafen justeras omedelbart.

Juridisk bedömning

Att svara på remisser från annan offentlig verksamhet, exempelvis Länsstyrelsen,
ligger inom ramen för kommunala befogenheter.
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Förvaltningens bedömning
Länsstyrelsen har skickat ut en inbjudan till samråd inför Klimatklivets utlysning om 
stöd till publik laddinfrastruktur.

Samrådet syftar till att ta reda på om etablering av publik laddinfrastruktur enligt 
kriterierna för utlysningen planeras inom de närmaste tre åren och i så fall var. 
Klimatklivet önskar att i samrådet få ta del av inspel om marknadens behov av 
publik laddinfrastruktur i länet, sam om utlysningen ger de möjligheter till stöd som 
ni anser behövs.

I samrådet önskar Länsstyrelsen få information om det är planerat för etablering av 
laddinfrastruktur enligt anbudskriterierna1 på de platser som planeras vara öppna 
för anbud. Vidare vill Länsstyrelsen även ta del av inspel om det finns behov av 
stöd till publik laddinfrastruktur på någon eller några av de platser/områden som 
exkluderats från utlysningen.

Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och 
bygglagen, PBL. Kraven innebär bland annat att nya bostadshus med fler än tio 
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till alla 
parkeringsplatser. Övriga nya uppvärmda byggnader med fler än 10 
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 
procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.

Sedan maj 2020 gäller även retroaktiva krav för uppvärmda byggnader, som inte 
är bostadshus, med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten. 
Dessa ska ha minst en laddningspunkt för elfordon senast den 1 januari 2025. För 
ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav.

En utökad laddinfrastruktur planeras med anledning av de ovan nämnda 
förändringarna i PBL.

Kungälvs kommun har ett samarbete med Kungälv Energi AB och har haft möte 
om samverkan i dessa frågor. Kungälv Energi har vidare avtal med andra aktörer.

Förvaltningen ser inget ytterligare behov av laddinfrastruktur på någon eller några 
av de platser eller områden som exkluderats från utlysningen. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
En utökad laddinfrastruktur ökar möjligheten för medborgarna att i större 
utsträckning än idag använda elbilar i stället för bilar med icke förnybara 
energikällor. Detta bidrar positivt till kommunstyrelsens resultatmål om minskade 
utsläpp i luft och vattendrag.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ökade ambitioner gällande utsläppsminskningar bidrar positivt till mål 13 om att 
bekämpa klimatförändringarna och indirekt på ett flertal av de andra globala 
målen.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förslag till beslut har ingen relation till något särskilt styrdokument. Det finns 
exempelvis ingen plan för laddinfrastruktur och det är heller inget som regleras i 
exempelvis Energiplanen. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En utökad laddinfrastruktur ökar möjligheten för medborgarna att i större 
utsträckning än idag använda elbilar i stället för bilar med icke förnybara 
energikällor. Förslag till beslut handlar dock inte om att utöka laddinfrastrukturen i 
kommunen utan enbart om att redogöra för nuläge samt vilka planer kommunen 
har för arbetet med laddinfrastruktur framöver.

Förvaltningen ser i övrigt risker med att kommunen i hög utsträckning skulle 
konkurrera med drivmedelsbranschen och anser att det inte fullt ut bör vara ett 
kommunalt åtagande.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslag till beslut påverkar inte medarbetarna i någon utsträckning.

Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut har ingen påverkan på kommunens ekonomi.

Förslag till beslut
1. Frågeformuläret skickas in till Länsstyrelsen som svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Anders Holm Mikael Svensson
Sektorchef Samhälle och utveckling Enhetschef Trafik, gata, park

Expedieras till: 
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För kännedom 
till:
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Nytt ansökningsförfarande till följd av ny
EU-bestämmelse om statligt stöd

• Art 36 a kommissionens förordning (EU) nr 651/2014
(gruppundantagsförordningen) trädde i kraft 30 juli – övergångsbestämmelser
6 mån (t o m 30 januari).

• Gäller stöd till laddnings- eller tankningsinfrastruktur som levererar el eller
förnybar vätgas till fordon för transportändamål.

• Ersätter artikel 56 gruppundantagsförordningen vid stöd till publika
laddstationer och vätgasstationer.

• Konkurrensutsatt anbudsförfarande utifrån tydliga, transparenta och icke-
diskriminerande kriterier.

• Anpassning utifrån marknadens behov. Bedömningen görs genom
antingen oberoende marknadsundersökning eller öppet offentligt samråd.
Undantag gäller för länder där antal registrerade batteridrivna fordon eller
vätgasfordon i respektive kategori understiger 2%.
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• Objektiva kriterier är en förutsättning för det konkurrensutsatta anbudsförfarandet

• Sökande måste uppfylla grundkrav gällande effekt, antal laddpunkter, tillgänglighet samt
placering. Kriterier publiceras inför varje utlysning.

• Det anbud som uppfyller skall-kriterierna till lägst pris beviljas stöd. Meriterande kriterier som
uppfylls ger prisfördelar.

• Samma information och möjligheter för alla.

• Kriterier och anbud differentierade mellan 4 laddningskategorier
o AC-laddning för lätta fordon i tätort, vid knutpunkter samt slutdestinationer (omfattas av samråd)
o DC-laddning för lätta fordon i tätort (omfattas av samråd)
o DC-laddning för lätta fordon längs större vägar (omfattas av samråd)
o DC-snabbladdning för tunga fordon längs större vägar

• Anbud för vätgasinfrastrukturåtgärder blir möjliga vid senare tillfälle.

Tydliga, transparenta och icke-diskriminerande
kriterier
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Samråd vid stöd till publik laddning

Öppet offentligt samråd genomförs inför varje utlysning för att:

o ta reda på om etablering av publik laddinfrastruktur planeras på
marknadsmässiga villkor inom de närmaste tre åren i områden som
preliminärt planeras vara öppna för utlysning,

o få inspel om behov av stöd till publik laddinfrastruktur på platser/områden som
exkluderats från utlysningen, samt för att

o få inspel om det finns slutdestinationer med behov av stöd till
destinationsladdning.
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Genomförande av skriftlig samråd

o Information om samråd publiceras på länsstyrelsens webb
tillsammans med underlag till kommande utlysning.

o Samråd sker skriftligt genom att ett frågeformulär fylls i och skickas
till Länsstyrelsens officiella mailadress.

o Naturvårdsverket tar ställning till om områdena för utlysningen
behöver justeras.

o Aktuella kartbilder, som eventuellt reviderats efter samråden,
publiceras i anslutning till att utlysningen öppnar.
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• De områden där behoven redan är uppfyllda exkluderas från utlysningen. Detta görs tillsammans
med Energimyndigheten och länsstyrelserna innan varje utlysning enligt fastställda kriterier för
respektive laddningskategori samt genom inspel som kommer in genom samråden.

• Grundprincipen är att det är möjligt att lämna anbud för alla platser, exklusive områden som
• inte är prioriterade utifrån regionala elektrifieringsplaner eller
• ligger närmare en laddstation som uppfyller utlysningskriterierna än vad som på förhand

beslutats för utlysningen.

• Samråden ska syfta till att utreda marknadens behov, enligt regelverket innebär det att ”ingen
sådan infrastruktur sannolikt kommer att byggas ut på affärsmässiga villkor inom tre år”.

• Genom samråden har aktörer möjlighet att komma med andra inspel kring undantagna, ”stängda”
områden och områden som planeras att vara öppna för anbud.

• Vid behov justeras områdena inför utlysning utifrån vad som framkommit under samråden.

Områden för utlysning
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Tidplan för årets utlysningar
Utlysning 1
• Skriftlig samråd 11-28 april
• Utlysning 23 maj-7 juni
• Tilldelningsbeslut senast 5 augusti

Utlysning 2
• Skriftlig samråd 23 aug-2 sep
• Utlysning 26 sep-7 okt
• Tilldelningsbeslut senast 16 december
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naturvardsverket.se/klimatklivet
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Inbjudan till samråd om stöd från Klimatklivet till publik 
laddinfrastruktur  

Länsstyrelsen bjuder in till samråd inför Klimatklivets nästa utlysning om stöd 

till publik laddinfrastruktur. 

Samrådet sker i enlighet med artikel 36a, Kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 i syfte att utreda marknadens behov av laddinfrastruktur. 

Målgrupp  

Samrådet riktar sig till operatörer av laddinfrastruktur, kommuner, kommunala 

bolag, branschorganisationer, fastighetsägare och andra intressenter som vill 

bygga ut laddinfrastruktur eller som på annat sätt berörs av länets utveckling 

avseende laddinfrastruktur.  

När och hur  

Skriftligt samråd äger rum den 11–28 april 2022. Aktuella handlingar för samråd 

i form av kartunderlag, utlysningskriterier samt frågeformulär finns tillgängliga 

på respektive länsstyrelses webbplats under perioden 11–28 april 2022. 

Synpunkter lämnas skriftligt senast den 28 april 2022 genom att besvara 

frågorna i frågeformuläret. Ifyllt formulär mejlas till länsstyrelsen i det län där 

åtgärden planeras senast den 28 april 2022. Mejladressen och diarienummer 

finns på respektive länsstyrelses webbplats.  

Samrådets innehåll 

Samrådet syftar till att ta reda på om etablering av publik laddinfrastruktur enligt 

kriterierna för utlysningen planeras inom de närmaste tre åren och i så fall var. 

Det är också viktigt för Klimatklivet att i samrådet få ta del av inspel om 

marknadens behov av publik laddinfrastruktur i länet, sam om utlysningen ger 

de möjligheter till stöd som ni anser behövs.   

I samrådet behöver vi få information om det är planerat för etablering av 

laddinfrastruktur enligt anbudskriterierna1 på de platser som planeras vara öppna 

för anbud. Vi vill också ta del av inspel om det finns behov av stöd till publik 

laddinfrastruktur på någon eller några av de platser/områden som exkluderats 

från utlysningen.  

Under samrådstiden kommer vi att presentera ett kartmaterial över områden som 

vi preliminärt bedömt ska vara exkluderade från utlysningen. Områden som 

slutligt undantas från utlysningen kommer att vara stängda och det kommer inte 

att vara möjligt att beviljas stöd till publik laddinfrastruktur där.  

 

1 Anbudskriterierna publiceras på länsstyrelsernas webbplatser under samrådstiden. 
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Kartmaterialet är framtaget av Naturvårdsverket i samarbete med 

Energimyndigheten och baseras på underlag från Nobil och Uppladdning.nu. 

Kartor över områden där det preliminärt inte kan beviljas 
stöd  

Områden som inte är aktuella för utlysning kommer att finnas publicerade på 

Länsstyrelsens webbplats under samrådstiden. Kartorna beskriver även inom 

vilka områden som det är möjligt att inkomma med anbud i kommande utlysning 

inom de olika laddningskategorierna. 

Vad händer efter samrådet? 

Länsstyrelsen sammanfattar inspelen från samrådet i ett yttrande till 

Naturvårdsverket. Därefter tar Naturvårdsverket ställning till om områdena som 

är öppna för utlysning behöver justeras. De reviderade kartbilderna publiceras i 

anslutning till att utlysningen öppnar den 23 maj. Anbudsperiod för utlysningen 

är 23 maj–7 juni 2022, vilket skiljer sig från ordinarie ansökningsperiod inom 

Klimatklivet.  

Eventuella andra inspel som inte kan beaktas i närtid kan komma att ha 

betydelse för utformningen av framtida utlysningar. 
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From:                                 Fredriksson Ylva
Sent:                                  Mon, 4 Apr 2022 09:45:36 +0000
To:                                      Undisclosed recipients:
Subject:                             Inbjudan till samråd om stöd från Klimatklivet till publik laddinfrastruktur
Attachments:                   Stöd till publik laddinfrastruktur PPT vt22.pptx, Inbjudan till Samråd.pdf
Categories:                       SANDRA

Hej, 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till samråd inför Klimatklivets nästa utlysning om stöd till publik 
laddinfrastruktur. Samrådet sker i enlighet med artikel 36a, Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 i 
syfte att utreda marknadens behov av laddinfrastruktur. Samrådet kommer att vara skriftligt och äger 
rum mellan den 11-28 april 2022.
 
I den bifogade pdf-en (”Inbjudan till samråd”) och den bifogade powerpointen (”Stöd till publik 
laddinfrastruktur PPT vt22”) hittar ni mer information om samrådet. 
 
Vänliga hälsningar, 
_______________________________ 
Ylva Fredriksson 
Handläggare miljö- & klimat 
Miljöskyddsavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götaland
 
010-224 42 03
ylva.fredriksson@lansstyrelsen.se 
  
Växel 010-224 40 00 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
lansstyrelsen.se/vastragotaland 
  
Så hanterar vi dina personuppgifter 
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Frågeformulär till samråd inför utlysning för anbud om stöd till publik 
laddinfrastruktur 

Samrådet syftar till att kontrollera att ingen publik laddinfrastruktur kommer att 
byggas ut enligt kriterierna för utlysningen på marknadsmässiga villkor inom tre 
år. Ert svar i samrådet ger er också en möjlighet att ge inspel till Klimatklivet om 
marknadens behov av publik laddinfrastruktur i länet och om utlysningen ger de 
möjligheter till stöd som ni anser behövs. 

Frågor inför utlysning

1. Har ni planer på att bygga ut laddinfrastruktur på marknadsmässiga 
villkor inom en tre årsperioder på något eller några av de områden/platser 
som är aktuella för utlysningen? 

☒Ja 
☐Nej 

- Om ja, ange område/plats/koordinater:
 

SWEREF 99 TM (N)
SWEREF 99 TM (E) 

SWEREF 99 TM (N)
SWEREF 99 TM (E)

SWEREF 99 TM (N)
SWEREF 99 TM (E)

SWEREF 99 TM (N)
SWEREF 99 TM (E)

Utrymme för beskrivning av plats/platser:
I enlighet med Plan- och bygglagen kommer nybyggnation och 
övrig byggnation att påverkas, därför kommer utbyggnad att ske 
initialt.

- Har ni tecknat ett eller flera avtal som krävs för etableringen? 
☒Ja 
☐Nej 

Plats för fritext:
Kungälvs kommun har ett samarbete med Kungälv Energi AB och har 
haft möte om samverkan i dessa frågor. Kungälv Energi har vidare 
avtal med andra aktörer.

2. Ser ni att det finns ytterligare behov av laddinfrastruktur på någon eller 
några av de platser eller områden som är undantagna utlysningen? 

☐Ja 
☒Nej 
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- Om ja, ange område/plats/koordinater:
 

SWEREF 99 TM (N)
SWEREF 99 TM (E) 

SWEREF 99 TM (N)
SWEREF 99 TM (E)

SWEREF 99 TM (N)
SWEREF 99 TM (E)

SWEREF 99 TM (N)
SWEREF 99 TM (E)

Utrymme för beskrivning av plats/platser:
Ingen kommentar. 

- Motivera varför ni bedömer att behov av stöd finns och att behovet av 
laddinfrastruktur inte redan är uppfyllt.
Ingen kommentar.

3. Ser ni att det finns platser som utgör publika slutdestinationer1 och som 
bör öppnas för anbud om publik AC-laddning för lätta fordon? 2

☐Ja 
☒Nej 

- Om ja, ange område/plats/koordinater:
 

SWEREF 99 TM (N)
SWEREF 99 TM (E) 

SWEREF 99 TM (N)
SWEREF 99 TM (E)

SWEREF 99 TM (N)
SWEREF 99 TM (E)

SWEREF 99 TM (N)
SWEREF 99 TM (E)

Utrymme för beskrivning av plats/platser:
Ingen kommentar.

4. Har ni synpunkter om de uppsatta kriterierna för anbud som ni vill lyfta 
till länsstyrelsen och Naturvårdsverket?
Nej. 

1 En publik slutdestination kan exempelvis vara ett naturreservat, en sevärdhet, en badplats 
eller en lantaffär.
2 Gäller om sådan infrastruktur inte kan etableras på marknadsmässiga villkor inom en 
treårsperiod.
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Kontaktuppgifter till Naturvårdsverket

Besök: 
Stockholm – Virkesvägen 2
Östersund – Forskarens väg 5, hus ub

Post: 106 48 Stockholm
Tel: 010-698 10 00
E-post: klimatklivet@naturvardsverket.se
Internet: www.naturvardsverket.se 
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Klimatklivet

Kartunderlag för publik 
laddinfrastruktur till 

samrådsomgång 1, 2022

För Västra Götalands län
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Inledning 
Naturvårdsverket genom Klimatklivet har fått i uppdrag att ge statligt stöd i form av 

bidrag till åtgärder som varaktigt minskar utsläppen av växthusgaser. Bland dessa 

åtgärder ingår uppförande och driftsättande av publik laddinfrastruktur.  

Stödet prövas enligt förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar och 

EU:s bestämmelser om statligt stöd. Enligt artikel 36a i kommissionens förordning (EU) 

nr 651/2014 ska stöd till publik laddinfrastruktur prövas genom ett så kallat 

konkurrensutsatt anbudsförfarande. Syftet med stödet är att främja utbyggnaden av 

publik laddinfrastruktur för AC- och DC-laddning för tunga och lätta fordon i hela 

landet och snabba på omställningen till en fossilfri fordonsflotta. 

Det här dokumentet syftar till att beskriva områden det är möjligt att inkomma med 

anbud för stöd till publik laddinfrastruktur i Västra Götalands län. Genom kartbilder 

beskrivs var Naturvårdsverket bedömer att behovet av publik laddinfrastruktur är 

uppfyllt. Det innebär att områden som inte pekas ut som “stängda”, dvs. undantagna i 

utlysningen är öppna för anbud. I dessa områden bedöms det finnas behov av att stötta 

utbyggnad av laddinfrastruktur genom investeringsstöd. Kartbilderna över länet är 

fördelade mellan de fyra (4) laddningskategorierna, vilka är: 

• Publik DC-snabbladdning för tunga fordon  

• Publik DC-laddning för lätta fordon längs med större vägar  

• Publik DC-laddning för lätta fordon inom tätorter  

• Publik AC-laddning för lätta fordon inom tätorter och vid publika slutdestinationer 

och knutpunkter 

Har du synpunkter på Naturvårdsverkets bedömning av områden där behovet av publik 

laddinfrastruktur bedöms vara uppfyllt har du möjlighet att lämna inspel genom 

Länsstyrelsens öppna skriftliga samråd. Under de skriftliga samråden har vem som helst 

möjlighet att inkomma med synpunkter. Följande synpunkter efterfrågas. 

• Om ni har för avsikt att genomföra liknande publik laddinfrastruktur på 

marknadsmässiga villkor inom en 3-årsperiod på någon plats som Naturvårdsverket 

har meddelat är aktuell för kommande utlysning och om det finns avtal tecknade 

för denna etablering. 

• Om det finns fortsatta skäl öppna upp möjligheten att inkomma med anbud på en 

plats som Naturvårdsverket exkluderat till följd av att behovet för den 

laddningskategorin har bedömts vara uppfyllt. 

• Förslag på publika slutdestinationer eller knutpunkter utanför markerade tätorter 

som bör vara aktuella för anbud avseende AC-laddning för lätta fordon i 

kommande utlysning.  
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Publik DC-snabbladdning för tunga fordon 
För att en plats ska vara aktuell för anbud om publik DC-snabbladdning för tunga 

fordon i kommande utlysningsprocess ska följande kriterier vara uppfyllda: 

• Platsen ska vara längre bort än 25 kilometer från en laddstation för tunga fordon 

med fyra (4) laddpunkter vars individuella maximala laddeffekt är minst 350 

kW. 

• Platsen ska vara maximalt tre (3) kilometer från funktionellt prioriterat vägnät 

för långväga godstransporter. 

I Västra Götalands län finns inga publika laddstationer som uppfyller kriterierna. Därför 

är det möjligt att inkomma med anbud om publik DC-snabbladdning för tunga fordon 

som avses uppföras inom tre kilometer från funktionellt prioriterad vägnät för långväga 

godstransporter i hela länet. 

Kartbild presenteras på nästa sida i detta dokument. 
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Kartbild över Västra Götalands län där funktionellt prioriterat vägnät för långväga godstransporter är 

markerat i lila.  
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Publik DC-laddning för lätta fordon längs med större 
vägar 
För att en plats ska vara aktuell för anbud om publik DC-laddning för lätta fordon längs 

med större vägar i kommande utlysningsprocess så ska följande kriterier vara uppfyllda: 

• Platsen ska vara längre bort än 25 kilometer från en laddstation för lätta fordon 

med fyra (4) laddpunkter vars individuella maximala laddeffekt är minst 150 

kW. 

• Platsen ska vara maximalt tre (3) kilometer från funktionellt prioriterat vägnät 

för långväga persontransporter. 

I Västra Götalands län finns befintliga eller planerade publika laddstationer som 

uppfyller kriterierna. De är placerade eller planerade på följande platser: 

1. Vid avfart 87, Hultamotet, väg 40, Borås 

2. Vid Trafikplats 93, Ulricehamnsmotet, väg 40, Ulricehamn 

3. Vid Trafikplats Haggården, E20/väg 26, Mariestad 

4. Vid Trafikplats Ullervad, E20/väg 26, Mariestad 

5. Vid Trafikplats 90, Stora Högmotet, E6, Stora Höga 

6. Vid Trafikplats Överby, E45/väg 44, Trollhättan 

7. Vid avfart 110, Skeemotet, E6, Strömstad 

8. Vid Nordby Shoppingcenter, Nordby 

9. Vid avfart 100, Håbymotet, E6, Munkedal 

10. Vid E20/väg 26, sydost om Mariestad 

11. Vid E45, sydost om Brålanda 

Inom 25 kilometer från dessa laddstationer är det inte möjligt att inkomma med anbud 

om publik DC-laddning för lätta fordon längs med större vägar. På övriga platser inom 

tre kilometer från funktionellt prioriterad vägnät för långväga persontransporter är det 

möjligt att inkomma med anbud i denna laddningskategori i länet. 

Kartbild presenteras på nästa sida i detta dokument. 
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Kartbild över Västra Götalands län där funktionellt prioriterat vägnät för långväga persontransporter är 

markerat i blått. De platser där befintliga publika DC-laddstationer för lätta fordon som uppfyller kriterierna 

finns är markerade i ljusblått, och planerade är markerade i gult. De områden som är inom 25 kilometer från 

befintliga eller planerade laddstationer och som därmed är exkluderade från kommande utlysningsomgång 

för publika DC-laddstationer för lätta fordon längs med större vägar är markerade i grönt.  
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Publik DC-laddning för lätta fordon inom tätorter 
För att en plats ska vara aktuell för anbud om publik DC-laddning för lätta fordon inom 

tätorter i kommande utlysningsprocess så ska följande kriterier vara uppfyllda: 

• Platsen ska vara inom en tätort. 

• Platsen ska inte vara inom ett av Naturvårdsverket definierat område om 0,25 

kvadratkilometer som redan har minst en befintlig eller planerad DC-laddstation 

för lätta fordon med fyra (4) laddpunkter vars individuella maximala laddeffekt 

är minst 150 kW. 

I Västra Götalands län finns befintliga eller planerade publika laddstationer som 

uppfyller kriterierna. De är placerade eller planerade på följande platser: 

1. Vid Hultamotet, avfart 87, väg 40, Borås 

2. Vid Trafikplats Haggården, E20/väg 26, Mariestad 

3. Vid Trafikplats Överby, E45/väg 44, Trollhättan 

Inom samma av Naturvårdsverket definierade områden om 0,25 kvadratkilometer som 

dessa laddstationer är placerade i är det inte möjligt att inkomma med anbud om publik 

DC-laddning för lätta fordon inom tätorter. I övriga av Naturvårdsverket definierade 

områden är det möjligt att inkomma med anbud i denna laddningskategori i länet. 

Kartbild presenteras på nästa sida i detta dokument. 
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Kartbild över Västra Götalands län där tätorter är markerade i lila. De av Naturvårdsverket definierade 

områdena är strukturerade i form av ett rutnät, där varje ruta utgör en yta på 0,25 kvadratkilometer. De 

definierade områden som är exkluderade i kommande utlysningsomgång för publik DC-laddning för lätta 

fordon inom tätorter är markerade i rött. I övriga områden inom markerade tätorter är det möjligt att lämna 

anbud i kommande ansökningsomgång.  
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Publik AC-laddning för lätta fordon inom tätorter 
För att en plats ska vara aktuell för anbud om publik AC-laddning för lätta fordon inom 

tätorter i kommande utlysningsprocess så ska följande kriterier vara uppfyllda: 

• Platsen ska vara inom en tätort. 

• Platsen ska inte vara inom ett av Naturvårdsverket definierat område om 0,25 

kvadratkilometer som redan har minst en befintlig eller planerad AC-laddstation 

för lätta fordon med fem (5) laddpunkter vars individuella maximala laddeffekt 

är minst 10 kW. 

I Västra Götalands län finns befintliga eller planerade publika laddstationer som 

uppfyller kriterierna. De är placerade eller planerade i områden i följande orter: 

1. Ett (1) område i Alingsås 

2. Tolv (12) områden i Borås 

3. Ett (1) område i Diseröd 

4. Ett (1) område i Falköping 

5. Ett (1) område i Fiskebäckskil 

6. Ett (1) område i Grebbestad 

7. 81 områden i Göteborg 

8. Ett (1) område i Henån 

9. Två (2) områden på Hönö 

10. Fyra (4) områden i Kungälv 

11. Ett (1) område i Kättilstorp 

12. Ett (1) område i Landvetter 

13. Ett (1) område i Lerum 

14. Två (2) områden i Ljungkile 

15. Ett (1) område i Lundsbrunn 

16. Ett (1) område i Mellerud 

17. Två (2) områden i Mölnlycke 

18. Ett (1) område i Nittorp 

19. Två (2) områden i Skara 

20. Åtta (8) områden i Skövde 

21. Tre (3) områden i Strömstad 

22. Ett (1) område i Svanesund 

23. Två (2) områden i Tanumshede 

24. Ett (1) område i Tollered 

25. Ett (1) område i Torslanda 

26. Sju (7) områden i Trollhättan 
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27. Fem (5) områden i Uddevalla 

28. Ett (1) Område i Vänersborg 

29. Ett (1) område på Öckerö 

Inom samma av Naturvårdsverket definierade områden om 0,25 kvadratkilometer som 

dessa laddstationer är placerade i är det inte möjligt att inkomma med anbud om publik 

AC-laddning för lätta fordon inom tätorter. I övriga av Naturvårdsverket definierade 

områden är det möjligt att inkomma med anbud i denna laddningskategori i länet. 

Kartbild över Västra Götalands län där tätorter är markerade i lila. De av Naturvårdsverket definierade 

områdena är strukturerade i form av ett rutnät, där varje ruta utgör en yta på 0,25 kvadratkilometer. De 

definierade områden som är exkluderade i kommande utlysningsomgång för publik AC-laddning för lätta 

fordon inom tätorter är markerade i rött. I övriga områden inom markerade tätorter är det möjligt att lämna 

anbud i kommande ansökningsomgång. 
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Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-14

Handläggarens namn
Fredrik Skreberg

2022-04-13

Svar på remiss - Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet
för vissa skyddsbehövande (Dnr KS2022/0788-3)

Sammanfattning

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på lagrådsremissen åtgärder för en jämnare
fördelning av boende för vissa skyddsbehövande.

I utkastet till lagrådsremiss föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl. för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande
som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv.

Berörda verksamheter inom förvaltningen har tagit del av förslaget och har inga synpunkter på
lagrådsremissen.

Juridisk bedömning

Justitiedepartementet beskriver att ”Den föreslagna regleringen bedöms innebära en inskränkning i
den kommunala självstyrelsen genom att kommunerna åläggs skyldighet att bistå Migrationsverket
med att ordna boenden. En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad
som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den (14 kap. 3 § RF). Ändamålet
med de här förslagen är att lösa den akuta boendefrågan för personer med uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd som omfattas av massflyktsdirektivet och åstadkomma en jämn fördelning mellan
kommuner för boenden avseende utlänningar som omfattas av 1 § första stycket 2 LMA. Utifrån
den problembeskrivning som görs i detta utkast till lagrådsremiss bedöms det ändamål som
regleringen avser att tillgodose inte kunna uppnås på ett för det kommunala självbestämmandet
mindre ingripande sätt än det som föreslås. Den mindre ingripande lösningen att låta kommunerna
utifrån utökade kommunala befogenheter frivilligt bistå Migrationsverket med boenden bedöms inte
kunna leda till en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner. Inskränkningen
bedöms således nödvändig och proportionerlig för att uppnå syftet med förslaget.”

Någon ytterligare juridisk bedömning bedöms inte nödvändig i det här remissvaret.

Förvaltningens bedömning

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på lagrådsremissen åtgärder för en jämnare
fördelning av boende för vissa skyddsbehövande. Remissen inkom till kommunen den 8 april 2022
och Justitiedepartementet önskar svar senast den 29 april 2022.

I utkastet till lagrådsremiss föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl. för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande
som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv.

Det föreslås att:
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- lagens bestämmelser ska gälla redan från den tidpunkt då utlänningen ansöker om tillfälligt 
skydd. 

- Migrationsverket ska, samtidigt som myndigheten behåller huvudansvaret för mottagandet, få 
anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. 

- Kommunerna ges behörighet att anordna boenden för dessa personer. 

Kommunerna ska få ersättning för att anordna boenden. Dessa ersättningar kommer, liksom bl.a. 
fördelningen av anvisningar, att regleras i förordning. Med anledning av det föreslås lagen 
kompletteras med ett bemyndigande. 

Slutligen föreslås att även bestämmelserna i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt 
asylsökande m.fl. ska gälla från den tidpunkt då utlänningen ansöker om tillfälligt skydd. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Berörda verksamheter inom förvaltningen har tagit del av förslaget och har inga synpunkter på 
lagrådsremissen. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att nå Sveriges lägsta 
arbetslöshet med utbildning, arbete och sysselsättning för de som står längst ifrån 
arbetsmarknaden. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 16 gällande fredlig och inkluderande samhällen.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har viss koppling till program och plan för social hållbarhet. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
I remissen beskrivs att ”En jämnare fördelning mellan kommunerna innebär en minskad risk för 
socialt utanförskap och segregation jämfört med om många personer med samma bakgrund och 
behov under kort tid kommer till samma områden.” 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Remissen har koppling till det nya verksamhetsområdet Kompetenscentrums arbete. 
Kompetenscentrums fokus är en sammanhängande helhet och ska skapa de bästa 
förutsättningarna för utbildning, integration och arbete.

Ekonomisk bedömning
I remissen anges att ”Förslagen i utkastet till lagrådsremiss bedöms leda till ökade kostnader för 
kommunerna och innebär även en inskränkning av den kommunala självstyrelsen. Inskränkningen 
bedöms dock som nödvändig och proportionerlig för att uppnå syftet med förslaget. Kommunerna 
kommer att erhålla statlig ersättning från Migrationsverket för dessa kostnader.” 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter. 
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2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Lena Arnfelt Dennis Reinhold 
Sektorchef Sektorchef 

Tanja Tajic Björkman 
Verksamhetschef 

Expedieras till: ju.remissvar@regeringskansliet.se (Dnr Ju2022/01303)

För kännedom till:
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From:                                 Elvira Shakirova
Sent:                                  Fri, 8 Apr 2022 11:21:01 +0000
To:                                      info@barnombudsmannen.se; registraturen@boverket.se; 
kronoberg@lansstyrelsen.se; norrbotten@lansstyrelsen.se; skane@lansstyrelsen.se; 
stockholm@lansstyrelsen.se; varmland@lansstyrelsen.se; vastragotaland@lansstyrelsen.se; 
registraturenheten@migrationsverket.se; info@mfd.se; registrator@skatteverket.se; 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se; registrator@skolverket.se; justitieombudsmannen@jo.se; 
forvaltningsrattenimalmo@dom.se; forvaltningsrattenivaxjo@dom.se; 
kammarrattenistockholm@dom.se; kommun@vallentuna.se; tabykommun@taby.se; 
kommunstyrelsen@stockholm.se; sodertalje.kommun@sodertalje.se; lidingo.stad@lidingo.se; 
kontaktcenter@norrtalje.se; kommun@alvkarleby.se; kommun@oxelosund.se; flenskommun@flen.se; 
kommun@odeshog.se; norrkoping.kommun@norrkoping.se; kommunstyrelsen@nassjo.se; 
kommunen@varnamo.se; info@lessebo.se; kommunen@oskarshamn.se; regiongotland@gotland.se; 
karlskrona.kommun@karlskrona.se; kommunen@staffanstorp.se; kommun@ostragoinge.se; 
kommunstyrelsen@malmo.se; do@do.se; kommunstyrelsen@halmstad.se; kommun@bengtsfors.se; 
kommunen@lillaedet.se; vasternorrland@lansstyrelsen.se; 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; Kungälvs kommun; kommunstyrelsen@trollhattan.se; 
kommunen@falkoping.se; karlstadskommun@karlstad.se; kommun@filipstad.se; 
information.lekeberg@lekeberg.se; Kommun@orebro.se; info@norberg.se; 
arboga.kommun@arboga.se; kontaktcenter@falun.se; kommun@borlange.se; 
kommunstyrelsen@gavle.se; kommunstyrelsen@soderhamn.se; kommun@kramfors.se; 
kundtjanst@are.se; kommun@herjedalen.se; kommun@sorsele.se; registrator@arbetsformedlingen.se; 
umea.kommun@umea.se; kommun@overkalix.se; lulea.kommun@lulea.se; kommun@pitea.se; 
registrator.rlk@regionstockholm.se; region@regionostergotland.se; regionen@rjl.se; region@skane.se; 
region.vasternorrland@rvn.se; regiongotland@gotland.se; info@dua.se; info@fastighetsagarna.se; 
info@funktionsratt.se; kundservice; info; info@sverigesallmannytta.se; registrator@skr.se; 
Kommunledningskontoret@uppsala.se
Cc:                                      betankande@elanders.com
Subject:                             Remiss av Utkast till Lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av 
boendet för vissa skyddsbehövande, svar senast 29 april 2022
Attachments:                   Remisslista Utkast till lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av 
boendet för vissa skyddsbehövande.pdf, PM Utkast till lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning 
av boende för vissa skyddsbehövande.pdf

Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för vissa skyddsbehövande 

Remissinstanser 

1          Arbetsförmedlingen

2          Arboga kommun

3          Barnombudsmannen

4          Bengtsfors kommun

5          Borlänge kommun
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6          Boverket

7          Delegationen för unga & nyanlända till arbete

8          Diskrimineringsombudsmannen

9          Falköpings kommun

10      Falu kommun

11      Fastighetsägarna Sverige

12      Filipstads kommun

13      Flens kommun

14      Funktionsrätt Sverige

15      Förvaltningsrätten i Malmö

16      Förvaltningsrätten i Växjö

17      Gotlands kommun

18      Gävle kommun

19      Göteborgs kommun

20      Halmstads kommun

21      Härjedalens kommun

22      Kammarrätten i Stockholm

23      Karlskrona kommun

24      Karlstads kommun

25      Kramfors kommun

26      Kungälvs kommun

27      Lekebergs kommun

28      Lessebo kommun

29      Lidingö kommun

30      Lilla Edets kommun

31      Luleå kommun

32      Länsstyrelsen i Kronobergs län

33      Länsstyrelsen i Norrbottens län

34      Länsstyrelsen i Skåne län
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35      Länsstyrelsen i Stockholms län

36      Länsstyrelsen i Värmlands län

37      Länsstyrelsen i Västernorrlands län

38      Länsstyrelsen i Västra Götalands län

39      Malmö kommun

40      Myndigheten för delaktighet

41      Migrationsverket

42      Norbergs kommun

43      Norrköpings kommun

44      Norrtälje kommun

45      Nässjö kommun

46      Oskarshamns kommun

47      Oxelösunds kommun

48      Piteå kommun

49      Region Jönköpings län

50      Region Skåne

51      Region Stockholm

52      Region Västernorrland

53      Region Östergötland

54      Riksdagens ombudsmän (JO)

55      Rädda Barnen

56      Skatteverket

57      Socialstyrelsen

58      Sorsele kommun

59      Staffanstorps kommun

60      Statens skolverk

61      Stockholms kommun

62      Svenska Röda Korset

63      Sveriges Allmännytta
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64      Sveriges Kommuner och Regioner

65      Söderhamns kommun

66      Södertälje kommun

67      Trollhättans kommun

68      Täby kommun

69      Umeå kommun

70      Uppsala kommun

71      Vallentuna kommun

72      Värnamo kommun

73      Åre kommun

74      Älvkarleby kommun

75      Ödeshögs kommun

76      Örebro kommun

77      Östra Göinge kommun

78      Överkalix kommun

 

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 29 april 2022. Svaren 
bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
ju.L5@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2022/01303 och remissinstansens namn i 
ämnesraden på e-post-meddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom 
parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis 
inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.
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Myndigheter under regeringenär skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock
på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte
har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För  andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på
remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Mattias Larsson
Departementsråd

Kopia till

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com

Med vänliga hälsningar
Elvira Shakirova

Elvira Shakirova
Kanslisekreterare
Migrationsenheten
Justitiedepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
08-405 33 34
070-663 79 49
elvira.shakirova@gov.se
www.regeringen.se
www.government.se
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1 

      Utkast till lagrådsremiss 

 
 

Åtgärder för en jämnare fördelning av boende 

för vissa skyddsbehövande 

 

 

 

 

Stockholm Klicka här för att ange datum. 

 

Klicka här för att ange namnunderskrift1. 

 Klicka här för att ange namnunderskrift2. 

 (Justitiedepartementet) 

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll 

I utkastet till lagrådsremiss föreslås ändringar i lagen (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl. för att åstadkomma en jämnare 

fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som 

kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv.  

Det föreslås att 

• lagens bestämmelser ska gälla redan från den tidpunkt då 

utlänningen ansöker om tillfälligt skydd.  

• Migrationsverket ska, samtidigt som myndigheten behåller 

huvudansvaret för mottagandet, få anvisa en kommun att ordna 

boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.  

• Kommunerna ges behörighet att anordna boenden för dessa 

personer. 

Kommunerna ska få ersättning för att anordna boenden. Dessa 

ersättningar kommer, liksom bl.a. fördelningen av anvisningar, att regleras 

i förordning. Med anledning av det föreslås lagen kompletteras med ett 

bemyndigande. 

Slutligen föreslås att även bestämmelserna i lagen (2008:344) om hälso- 

och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska gälla från den tidpunkt då 

utlänningen ansöker om tillfälligt skydd. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 
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1 Lagtext 

1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) 

om mottagande av asylsökande m.fl. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. 

dels att 1, 2, 3 och 22 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 23 § ska lyda ”Statlig ersättning samt 

bemyndigande”, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 23 a §, av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

1 §1 

I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till 

utlänningar som 

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 

1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen 

(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande), 

2. har beviljats uppehållstillstånd 

med tillfälligt skydd eller 

uppehållstillstånd efter tillfälligt 

skydd med stöd av bestämmelserna 

i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § 

utlänningslagen och som inte är 

folkbokförda här i landet, eller 

2. har ansökt om eller beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt 

skydd eller uppehållstillstånd efter 

tillfälligt skydd med stöd av 

bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 

eller 6 § utlänningslagen och som 

inte är folkbokförda här i landet, 

eller 

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl 

medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas. 

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt 

till bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader. 

 

2 §2 

Migrationsverket skall ha 

huvudansvaret för mottagandet av 

utlänningar som avses i 1 § första 

stycket 1 och 2 och för detta 

ändamål driva förläggningar. 

Migrationsverket får uppdra åt 

andra att driva förläggningar. 

En kommun får anordna boenden 

för ensamkommande barn som 

omfattas av 1 § första stycket 1 och 

2. Vad som sägs om förläggningar i 

Migrationsverket ska ha 

huvudansvaret för mottagandet av 

utlänningar som avses i 1 § första 

stycket 1 och 2 och för detta 

ändamål driva förläggningar. 

Migrationsverket får uppdra åt 

andra att driva förläggningar. 

En kommun får anordna boenden 

för ensamkommande barn som 

omfattas av 1 § första stycket 1 och 

2. Det som sägs om förläggningar i 

 

1 Senaste lydelse 2021:769. 
2 Senaste lydelse 2006:177. 
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      14 och 15 §§ skall gälla även 

sådana boenden. 

 

14 och 15 §§ ska gälla även sådana 

boenden. 

En kommun får också anordna 

boenden för övriga utlänningar 

som avses i 1 § första stycket 2. Det 

som sägs om förläggningar i denna 

lag ska gälla även sådana boenden. 

3 §3 

Utlänningar som avses i 1 § 

första stycket 1 och 2 ska av 

Migrationsverket erbjudas plats på 

en förläggning. 

 

 

 

Utlänningar som avses i 1 § 

första stycket 1 och 2 ska av 

Migrationsverket erbjudas plats på 

en förläggning. För utlänningar 

som avses i 1 § första stycket 2 får 

Migrationsverket även anvisa en 

kommun som ska ordna boendet.  

Första stycket gäller inte ensamkommande barn som avses i 1 § första 

stycket 1 och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället anvisa en 

kommun som ska ordna boendet. När Migrationsverket anvisat en 

kommun ska det anses att barnet vistas i den kommunen i den mening som 

avses i 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

En kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn får 

placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om 

1. kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen, 

2. placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga 

om barn med motsvarande vårdbehov, eller 

3. det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl. 

 

22 §4 

Migrationsverkets eller social-

nämndens beslut enligt denna lag 

får överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol. Migrations-

verkets beslut om anvisning av 

ensamkommande barn får dock inte 

överklagas. 

Migrationsverkets eller social-

nämndens beslut enligt denna lag 

får överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol. Migrations-

verkets beslut om anvisning av 

ensamkommande barn eller 

anvisning av en kommun för 

boende för utlänningar som avses i 

1 § första stycket 2 får dock inte 

överklagas. 

Migrationsverkets beslut får överklagas till den förvaltningsrätt inom 

vars domkrets utlänningen vistades när beslutet fattades. 

Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
  

 

3 Senaste lydelse 2018:346. 
4 Senaste lydelse 2013:755. 
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 Statlig ersättning och 

bemyndigande 

 

23 a § 

Regeringen får i fråga om 

utlänningar som avses i 1 § första 

stycket 2 som inte är 

ensamkommande barn meddela 

föreskrifter om 

1. det antal utlänningar för vilka 

det under ett visst år finns ett behov 

av att anvisa en kommun för 

boende,  

2. prioriteringen vid anvisningar, 

3. fördelningen av anvisningar 

mellan kommuner, och 

4. inom vilken tid en kommun ska 

ordna boende. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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      1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:344) 

om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt 

asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

4 §1 

Denna lag omfattar utlänningar som 

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 

1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen 

(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser och som inte är 

folkbokförda här i landet, 

2. har beviljats uppehållstillstånd 

med tillfälligt skydd eller 

uppehållstillstånd efter tillfälligt 

skydd med stöd av bestämmelserna 

i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § 

utlänningslagen och som inte är 

folkbokförda här i landet, 

2. har ansökt om eller beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt 

skydd eller uppehållstillstånd efter 

tillfälligt skydd med stöd av 

bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 

eller 6 § utlänningslagen och som 

inte är folkbokförda här i landet, 

3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen och som inte 

har placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller 

4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 

15 eller 15 d § utlänningslagen. 

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen 

även om de har meddelats ett beslut om avvisning eller utvisning. Det 

gäller dock inte en utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan 

verkställas. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

 

1 Senaste lydelse 2021:772. 
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2 Ärendet 

Den 4 mars 2022 fattade Europeiska unionens råd ett genomförandebeslut 

genom vilket rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om 

miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av 

fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan 

medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna 

av detta, det så kallade massflyktsdirektivet, bestämmelser började att 

gälla. 

I takt med att ett stort antal skyddsbehövande sökt sig till Sverige har ett 

behov uppkommit av att lösa boendet för personer med uppehållstillstånd 

med tillfälligt skydd och möjliggöra för kommunerna att i större 

utsträckning bistå Migrationsverket i arbetet när det gäller att ordna 

boende. 

Mot den bakgrunden har det inom Regeringskansliet 

(Justitiedepartementet) upprättats ett utkast till lagrådsremiss som 

innehåller förslag som ger kommunerna större möjlighet att bistå 

Migrationsverket i arbetet med att ordna boende för de som beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. 

3 Bakgrund 

3.1 EU:s massflyktsdirektiv 

Rysslands invasion av Ukraina har lett till att flera miljoner människor är 

på flykt i Europa. Vid mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes 

frågor den 4 mars 2022 fattades ett beslut om att aktivera 

massflyktsdirektivet (rådets genomförandebeslut [EU] 2022/382 av den 

4 mars 2022 om fastställande av att det föreligger massiv tillströmning av 

fördrivna personer från Ukraina i den mening som avses i artikel 5 i 

direktiv 2001/55/EG, med följden att tillfälligt skydd införs).  

Massflyktsdirektivet kom till 2001 och syftet är att det ska finnas ett 

regelverk att aktivera vid en massiv tillströmning av fördrivna personer 

från tredje land. Massflyktsdirektivet innebär bland annat att 

skyddsbehövande från Ukraina kommer att ges ett tillfälligt 

uppehållstillstånd i EU i ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare 

två år. 

3.2 Allmänt om Sveriges genomförande av 

massflyktsdirektivet 

Massflyktsdirektivet har genomförts i svensk rätt (se Uppehållstillstånd 

med tillfälligt skydd vid massflykt, prop. 2001/02:185). Genomförandet 

innebär bl.a. att de fördrivna personerna beviljas uppehållstillstånd med 

tillfälligt skydd under den tid det tillfälliga skyddet gäller enligt rådets 
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      beslut. För att en person ska få vägras tillfälligt skydd ska samma grunder 

gälla som när flyktingar får vägras asyl.  

De personer som beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och 

som kan antas komma att vistas här under kortare tid än tre år ska som 

huvudregel inte folkbokföras.  

Regeringen uttalade bl.a. följande om bedömningen i fråga om 

folkbokföring. Det skyddsbehov som tillgodoses genom att bevilja 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd är, som framgår av begreppet, av 

tillfällig natur. Tanken är att de som beviljas skydd ska återvända hem så 

snart den akuta situationen i hemlandet är över. Utgångspunkten är att den 

berörda gruppen inte kommer att stanna permanent i Sverige, varför denna 

grupp rimligtvis inte heller fullt ut bör omfattas av alla de sociala 

rättigheter som normalt tillkommer personer som bor här (prop. 

2001/02:185 s. 86). 

Från den tid då anökan om tillfälligt skydd beviljats ska utlänningen, 

under förutsättning att folkbokföring inte skett, erhålla förmåner enligt 

lagen om mottagande av asylsökande m.fl.. Vidare har barn samma rätt till 

hälso- och sjukvård samt tandvård och utbildning som barn som är bosatta 

i Sverige. Vuxna har rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård på samma 

villkor som asylsökande. Detta framgår av lagen (2008:344) om hälso- och 

sjukvård åt asylsökande m.fl. Vuxna beviljas även arbetstillstånd. 

Om uppehållstillståndet förlängs kan personen komma att folkbokföras. 

Samma förmåner gäller då för utlänningen som för andra folkbokförda. 

4 Gällande rätt 

4.1 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 

Bestämmelser om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet finns i 21 

kap. utlänningslagen (2005:716). Enligt 2 § ska en utlänning som omfattas 

av ett beslut om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet och som i 

enlighet med direktivet överförs till eller tas emot i Sverige ges ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd, s.k. uppehållstillstånd med tillfälligt 

skydd.  

Om ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har getts till en person, 

får ett sådant tillstånd enligt 4 § första stycket också ges till den som är gift 

eller sambo med den person som beviljats tillstånd samt till en utlänning 

som är ogift och som är barn antingen till den som beviljats tillstånd eller 

till den person som den som beviljats tillstånd är gift eller sambo med. 

Att en utlänning har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 

hindrar enligt 5 § första stycket inte att en ansökan om uppehållstillstånd 

som flykting enligt 4 kap. 1 § prövas. Detsamma gäller för ansökan om 

flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 § och en ansökan om resedokument 

enligt 4 kap. 4 §.  

Ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd får enligt 6 § inte gälla under 

längre tid än den tid som beslutats av Europeiska unionens råd. Om ett 

program för att förbereda att utlänningen återvänder självmant har inletts 

när ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd upphör, får tillståndet 
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förlängas högst två år för en person som deltar i programmet. Detta 

tillstånd kallas uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd. 

En utlänning som beviljas uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska 

enligt 7 § också ges arbetstillstånd för den tid som uppehållstillståndet 

gäller. 

4.2 Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

4.2.1 Allmänt 

Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. innehåller bestämmelser om 

sysselsättning för och bistånd till bl.a. utlänningar som 

har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § 

eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen 

(asylsökande). Bestämmelserna tillämpas också på personer som har 

beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd 

efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § 

utlänningslagen och som inte är folkbokförda i Sverige. 

Enligt 2 § LMA har Migrationsverket huvudansvaret för mottagandet av 

denna grupp och ska för detta ändamål driva förläggningar, så kallade 

anläggningsboenden. Migrationsverket kan även uppdra åt andra att driva 

förläggningar.  

Migrationsverket ska enligt 3 § första stycket erbjuda asylsökande och 

personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, med 

undantag för ensamkommande barn, plats på en förläggning. En utlänning 

som inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning ska ändå 

registreras vid en sådan enligt 3 a § första stycket. 

Migrationsverket ansvarar för bistånd till asylsökande och personer som 

beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, oberoende av om de 

vistas på en förläggning eller bor på egen hand.  

Asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd med 

tillfälligt skydd har enligt 13 § möjlighet att få bistånd i form av logi, 

dagersättning och bistånd för angelägna behov (särskilt bidrag). Vidare 

kan den som ordnar bostad på egen hand i särskilda fall få ett bidrag till 

bostadskostnaden (bostadsersättning) enligt 16 §. Den som omfattas av 

lagen har enligt 1 § andra stycket inte rätt till förmåner av motsvarande 

karaktär enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

För ensamkommande barn ska Migrationsverket, enligt 3 § andra 

stycket, i stället för att erbjuda plats på ett anläggningsboende anvisa en 

kommun som ska ordna boendet. När Migrationsverket har anvisat en 

kommun ska barnet anses vistas i den kommunen i den mening som avses 

i 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen. En kommun får enligt 2 § andra stycket 

anordna boenden för ensamkommande barn.  

4.2.2 Särskilt om personer med tillfälligt skydd 

Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. gäller för personer som har 

beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd 

efter tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet. Till skillnad 
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      från vad som gäller för asylsökande, omfattas denna grupp alltså av lagen 

även efter den tidpunkt då uppehållstillstånd beviljas. Lagen upphör att 

gälla för dessa personer först om de blir folkbokförda. Enligt 4 § andra 

stycket folkbokföringslagen (1991:481) ska personer med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd inte folkbokföras, om personen kan 

antas komma att vistas i landet med stöd av det beviljade tillståndet under 

kortare tid än tre år. Det betyder att personer med uppehållstillstånd med 

tillfälligt skydd har rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av 

asylsökande m.fl. under hela tiden de har ett sådant uppehållstillstånd, i 

upp till tre år.  

Det är Migrationsverket som har det huvudsakliga ansvaret för insatser 

enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Med det följer bl.a. att 

Migrationsverket, enligt 3 § första stycket, ska erbjuda personerna plats på 

en förläggning.  En kommun ska dock enligt 3  a § tredje stycket lämna 

bistånd enligt den lagen till personer med uppehållstillstånd med tillfälligt 

skydd om de vistas i kommunen och om biståndet behövs till dess att 

Migrationsverket tar över ansvaret för att bistånd lämnas. 

Migrationsverket har, enligt 3 § andra stycket, inte möjlighet att anvisa en 

kommun som ska ordna boende för personer med uppehållstillstånd med 

tillfälligt skydd till en kommun, med undantag för ensamkommande barn.  

4.3 Bosättningslagen  

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning (bosättningslagen) innehåller bestämmelser om mottagande av 

vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en 

kommun. Lagen gäller enligt 2 § en nyanländ som har beviljats ett 

uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har 

beviljats enligt 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 §, 12 kap. 18 §, eller 21 eller 22 kap. 

utlänningslagen. Enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen) ska endast 

nyanlända som vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden och 

kvotflyktingar omfattas av anvisning. 

Personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd kommer 

som huvudregel inte att anses bosatta här och därmed inte bli folkbokförda. 

De kan följaktligen inte omfattas av anvisning till en kommun för 

bosättning enligt bosättningslagen.  

4.4 Den kommunala självstyrelsen och 

kommunernas befogenheter 

Bestämmelser av betydelse för den kommunala självstyrelsen finns på 

flera ställen i regeringsformen (RF). I 1 kap. 1 § RF anges att den svenska 

folkstyrelsen förverkligas bland annat  genom kommunal självstyrelse. 

Enligt 1 kap. 7 § RF finns det i riket kommuner på lokal och regional nivå. 

I 14 kap. 2 § regeringsformen anges att kommunerna sköter lokala och 

regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala 

självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om detta finns i lag. På 
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samma grund sköter kommunerna även de övriga angelägenheter som 

bestäms i lag. Bestämmelsen tar sikte på både kommuner och regioner. 

Någon reglering av vilka uppgifter som kommunerna har finns inte i 

regeringsformen. I 8 kap. 2 § första stycket 3 anges dock att föreskrifter 

om grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer, för 

den kommunala beskattningen samt kommunernas befogenheter i övrigt 

och deras åligganden ska bestämmas i lag, det vill säga av riksdagen. 

Riksdagen har dock enligt 3 § i samma kapitel möjlighet att, med vissa 

undantag, bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt 2 § första 

stycket 3. 

Kommunallagen (2017:725), KL, reglerar bl.a. kommunernas 

angelägenheter och grundläggande befogenheter. I lagen finns 

bestämmelser om kommuners organisation och beslutsfattande. Lagen 

utgör genom dessa regler grunden för förverkligandet av den kommunala 

självstyrelsen enligt regeringsformen. Bestämmelser om vilka uppgifter 

kommunerna har finns också i andra lagar, exempelvis i socialtjänstlagen 

och skollagen (2010:800). 

Enligt 2 kap. 1 § KL får kommuner och regioner själva ha hand om 

angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 

eller regionens område eller deras medlemmar. En första förutsättning för 

att en åtgärd ska omfattas av en kommuns allmänna kompetens är att den 

har anknytning till kommunens medlemmar eller till dess område. 

Kommunmedlem är enligt 1 kap. 5 § KL den som är folkbokförd i 

kommunen, den som äger fast egendom i kommunen eller den som ska 

betala kommunal skatt där. Medlem av en kommun är också en 

medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater 

(unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra 

stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där. 

Enligt 2 kap. 2 § KL får kommuner och regioner inte ha hand om sådana 

angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller 

någon annan ska ha hand om.   

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 1999 ref 67 uttalat att även om 

ordalydelsen av 2 kap. 1 § KL kan tyckas hindra kommuner från att 

engagera sig ekonomiskt i verksamhet som ska hanteras av annan, har 

rättstillämpningen inte alltid gett bestämmelsen en sådan innebörd. 

Exempelvis har huvudregeln frångåtts när den planerade åtgärden ansetts 

vara av stort allmänt intresse för kommunen.  

Regeringen har bedömt att kommunerna måste ges en behörighet i lag 

för att anordna boenden för ensamkommande barn, eftersom det enligt 2 § 

LMA framgår att Migrationsverket, dvs. staten, har huvudansvaret för 

mottagande och boende för de personer som omfattas av lagen samt att 

dessa personer har en svag anknytning till kommunens område, en 

anknytning som uppkommer först efter det att personen anvisats till 

kommunen (jfr prop. 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn s. 

44 f.). Riksdagen har inte invänt mot regeringens bedömning. 

I 14 kap. 3 § RF behandlas inskränkningar i den kommunala 

självstyrelsen. Bestämmelsen innebär att en regelmässig prövning av de 

kommunala självstyrelseintressena ska göras under lagstiftningsprocessen 

med tillämpning av en proportionalitetsprincip. Enligt bestämmelsen bör 

inskränkningar i den kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett dem. 
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      4.5 Reglering av fördelning för mottagande och 

ersättning 

4.5.1 Fördelning 

Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

För ensamkommande barn ska Migrationsverket, som anges ovan, enligt 

3 § andra stycket LMA anvisa en kommun som ska ordna boendet. Detta 

gäller för samtliga ensamkommande barn. Sedan den 1 april 2016 har 

regeringen genom olika uppdrag styrt hur fördelningen mellan kommuner 

ska gå till i syfte att mottagandet av ensamkommande barn ska bli jämnare 

fördelat mellan landets kommuner.  Sedan 2018 regleras förutsättningarna 

för fördelningen i Migrationsverkets och länsstyrelsernas regleringsbrev, 

där det bl.a. anges att Migrationsverket ska utarbeta anvisningsandelar 

som ska användas för fördelning av ensamkommande barn som omfattas 

av anvisningar till kommunerna. Anvisningsandelarna ska ge en jämn 

fördelning och ta hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek, tidigare 

mottagande av asylsökande, nyanlända samt mottagande av 

ensamkommande barn och unga. Det finns en möjlighet att omfördela 

andelar mellan kommunerna. Länsstyrelserna har i uppdrag att delta i 

genomförandet av Migrationsverkets uppdrag. Uppdraget ska genomföras 

efter inhämtande och beaktande av synpunkter från länsstyrelserna och 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Fastställda andelar, där andelar 

som har omfördelats specificeras, ska redovisas till Regeringskansliet. 

En kommun kan inte överklaga ett beslut om anvisning av ensam-

kommande barn. 

Bosättningslagen 

Enligt 7 § bosättningslagen ska det vid fördelningen av anvisningar mellan 

kommuner tas hänsyn till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, 

befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och 

ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i 

kommunen. 

Bosättningsförordningen innehåller närmare bestämmelser om 

mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare som omfattas av 

bosättningslagen. Enligt 2 § ska Migrationsverket beräkna hur många 

nyanlända som har behov av bosättning i en kommun under det kommande 

kalenderåret (mottagandebehov) och en ny beräkning ska göras när det 

finns skäl för det.  

Det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner 

under ett visst kalenderår samt fördelningen på länsnivå framgår av 

förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner. 

Migrationsverket ska enligt uppdrag i regleringsbrev föreslå det antal 

nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och 

fördelningen på länsnivå (länstal). I uppdraget ingår att analysera och vid 

behov justera beräkningen som ligger till grund för fördelningen. 

Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna har i uppdrag att delta i 

genomförandet av Migrationsverkets uppdrag. Synpunkter från Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) ska även inhämtas och beaktas.  
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Länsstyrelsen ska enligt 5 § bosättningsförordningen på grundval av 

länstalen besluta om fördelningen mellan kommuner inom länet av antalet 

nyanlända som ska omfattas av anvisningar under ett visst kalenderår 

(kommuntal). Vid beslut om kommuntal får, enligt 6 §, kommunernas 

förutsättningar att tillhandahålla bostäder beaktas utöver de kriterier som 

anges i bosättningslagen.  Av 7 § bosättningsförordningen framgår att 

kommuntalen också får revideras under innevarande kalenderår efter 

överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande 

kommuner, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir 

lägre än länstalet. Kommuntalen beslutas i förväg för ett kalenderår i taget. 

Migrationsverket får enligt 8 § bosättningsförordningen inom ramen för 

kommuntalen besluta om anvisning i enskilda fall enligt 5 § 

bosättningslagen. 

Kommunens skyldighet att efter anvisning ta emot en nyanländ för 

bosättning i kommunen får inte överklagas. 

4.5.2 Ersättning 

Staten har det huvudsakliga ansvaret för mottagande av asylsökande m.fl. 

och utgångspunkten är att staten ska ersätta kommunerna (och regionerna) 

för de kostnader som de har för insatser som de är skyldiga att 

tillhandahålla. En kommun som har lämnat bistånd enligt lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl. har enligt 23 § LMA rätt till ersättning 

från staten för biståndet. Kommunerna får bl.a. ersättning för mottagandet 

av ensamkommande barn enligt förordningen (2017:193) om statlig 

ersättning för asylsökande m.fl. Ersättningssystemet är uppdelat i flera 

olika delar för att dels täcka in kostnader för den beredskap som 

kommunerna måste ha, dels kostnader för de barn som faktiskt tas emot i 

kommunerna. Förordningen ger också kommunerna rätt till ersättning för 

det bistånd som den har betalat ut enligt 3 a § tredje stycket LMA, dvs. 

bistånd till personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 

och som vistas i kommunen, men där Migrationsverket ännu inte tagit över 

ansvaret för att bistånd lämnas. Kommuner och regioner får också 

ersättning för utbildningskostnader och kostnader för hälso- och sjukvård.  

5 Överväganden och förslag 

5.1 Det behövs regler om anvisning av en kommun 

för boende med anledning av 

massflyktsdirektivet 

Bedömning: Det finns ett behov av att åstadkomma en så jämn 

fördelning som möjligt mellan landets kommuner för boende avseende 

personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. För detta behöver 

kommunerna få utökade befogenheter att bistå Migrationsverket i 
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      arbetet med att ordna boende. Dessutom behöver Migrationsverket stöd 

i lag för att kunna anvisa en kommun för boende. 
 

Skälen för bedömningen: Sverige behöver ha beredskap för att ta emot 

ett mycket stort antal skyddsbehövande med anledning av att EU har 

aktiverat massflyktsdirektivet till följd av Rysslands invasion av Ukraina. 

Dessa personer får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt 21 kap. 

utlänningslagen och omfattas av regleringen enligt lagen om mottagande 

av asylsökande m.fl., vilket innebär att Migrationsverket ansvarar för 

mottagande av och bistånd till dem. Det betyder bl.a. att Migrationsverket 

ska erbjuda personerna plats i anläggningsboende. Eftersom personer med 

tillfälligt skydd normalt inte blir folkbokförda i Sverige, kvarstår oftast 

Migrationsverkets ansvar för bl.a. boende för denna grupp under hela den 

tid de vistas i Sverige med ett sådant tillstånd. 

Migrationsverket står inför en mycket stor utmaning i den uppkomna 

situationen med tusentals personer som är i behov av boende. De platser i 

anläggningsboende som Migrationsverket ordnar för dessa personer 

kommer inte att frigöras kontinuerligt, eftersom den som har beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd inte omfattas av möjligheten till 

anvisning till en kommun enligt bosättningslagen i samband med beslutet 

om uppehållstillstånd, vilket är fallet för asylsökande som bor i 

Migrationsverkets anläggningsboenden och beviljas uppehållstillstånd på 

någon annan grund. Migrationsverket har inte kapacitet att ordna boende 

för ett så stort antal människor på kort tid. Situationen är inte heller av 

kortvarigt slag, utan riskerar att pågå under relativt lång tid.  

Det finns också skäl att dra lärdomar av utvecklingen under 

flyktingsituationen 2015, då vissa kommuner fick ta ett mycket stort 

ansvar. Det var t.ex. fråga om kommuner som var första 

ankomstdestination, kommuner där Migrationsverket anskaffade stora 

anläggningsboenden eller kommuner där det redan bodde 

familjemedlemmar, släkt eller vänner till asylsökande. (Mer information 

om lärdomar av den tidigare flyktingsituationen finns i bl.a. SOU 

2017:12). Behovet av att kunna styra boendet för personer med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd för att det ska bli så jämnt fördelat 

som möjligt mellan kommunerna är således påtagligt. Utan en sådan 

styrning, finns det risk för att vissa kommuner blir mer belastade än andra 

när det gäller att ställa om delar av sin verksamhet. En ojämn fördelning 

mellan kommunerna innebär också en ökad risk för socialt utanförskap 

och segregation, när många personer med samma bakgrund och behov 

under kort tid kommer till samma områden. 

Eftersom åtgärder enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. är 

en statlig angelägenhet, har kommunerna med ett par undantag som 

redovisats ovan inte befogenhet att anordna boende för dem som omfattas 

av lagens tillämpningsområde (jfr prop. 2005/06:46 s. 44). Vidare saknar 

Migrationsverket lagliga möjligheter att anvisa en kommun som ska ordna 

boendet.  

För att tillgodose behovet av en så jämn fördelning som möjligt mellan 

landets kommuner för boenden, i den situation som Sverige nu står inför, 

behövs en styrning i lag som inbegriper utökade kommunala befogenheter 

och en lagreglerad möjlighet för Migrationsverket att anvisa en kommun 

som ska ordna boendet. 
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5.2 Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. bör 

kompletteras så att en kommun får anvisas att 

ordna boendet för personer med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd  

Förslag: En bestämmelse om att Migrationsverket får anvisa en 

kommun som ska ordna boendet för personer med uppehållstillstånd 

med tillfälligt skydd ska införas i lagen om mottagande av asylsökande 

m.fl. Bestämmelsen ska kompletteras med en befogenhet för 

kommunerna att anordna boenden för dessa personer. 
 

Skälen för förslaget: Vid genomförandet av massflyktsdirektivet gjordes 

bedömningen att personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som 

huvudregel inte ska folkbokföras i Sverige och därmed inte heller få 

tillgång till alla de förmåner som följer av att vara folkbokförd. 

Bakgrunden till ställningstagandet är att en massflyktssituation typiskt sett 

är av övergående natur och utgångspunkten därmed är att de som flytt ska 

återvända till sina hemländer igen (prop. 2001/02:185 s. 86). Med hänsyn 

till att personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd inte 

folkbokförs, omfattas de inte heller av bosättningslagen. I stället gäller 

lagen om mottagande av asylsökande m.fl. för denna grupp.  

Som utvecklats i föregående avnitt behövs en styrning i lag för att 

boende för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska bli så 

jämnt fördelat som möjligt mellan kommunerna. För att  möta behovet av 

att få fram tillräckligt många boendeplatser till de personer som kommer 

till Sverige och samtidigt åstadkomma en så jämn fördelning som möjligt 

mellan kommunerna för sådana boenden bör kommunerna ges utökade 

lagliga befogenheter att kunna bistå Migrationsverket i arbetet med att 

ordna boende. Det bedöms också finnas ett behov att kunna anvisa en 

kommun som ska ordna boende.  

För att kunna anvisa en kommun som ska ordna boende till personer med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd krävs ändringar i någon av de lagar 

som reglerar mottagande, bosättning eller folkbokföring, dvs. lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl., bosättningslagen eller folk-

bokföringslagen. Vid valet av i vilken lag ändringarna bör göras framstår 

det som mest ändamålsenligt att välja en lösning som innebär så små 

avsteg från det ursprungliga regelverket för genomförandet av 

massflyktsdirektivet som möjligt. Detta gäller särskilt som avsikten inte är 

att ändra på systemet förutom vad gäller möjligheten att anvisa en 

kommun som ska ordna boende. Detta leder till slutsatsen att möjligheten 

till anvisning bör regleras i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. En 

sådan reglering innebär att personer med uppehållstillstånd med tillfälligt 

skydd alltjämt kommer att omfattas av den lagen och således inte att tas 

emot för bosättning i en kommun i den mening som avses enligt 

bosättningslagen.  

För att det inte ska råda något tvivel om att kommunerna också ska ha 

möjlighet att anordna boenden för dessa personer föreslås också att att det 

införs bestämmelser som ger kommunerna en sådan utökad befogenhet. I 

avsnitt 4.4 finns närmare resonemang om kommunala befogenheter och de 

bedömningar som har gjorts i tidigare propositioner avseende behovet av 
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      lagstöd för att kommuner ska få anordna boenden för sådana utlänningar 

där staten har huvudansvaret för mottagandet. 

Möjligheten att anvisa en kommun som ska ordna boendet är inte avsedd 

att förändra ansvarsfördelningen mellan stat och kommun på något annat 

sätt än att kommunerna blir skyldiga att ordna boende för dem. 

Migrationsverket ska alltjämt ha huvudansvaret för mottagandet för dessa 

personer och således även ansvar för övrigt bistånd enligt lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl. 

5.3 Bestämmelsernas närmare utformning och 

placering 

Förslag: I lagen om mottagande av asylsökande m.fl. ska anges att 

Migrationsverket får anvisa en kommun som ska ordna boende för 

utlänningar som avses i 1 § första stycket 2. Det ska också anges att en 

kommun får anordna boenden för detta ändamål. Vad som sägs om 

förläggningar i lagen ska även gälla sådana boenden. 
 

Skälen för förslaget: Enligt 2 § första stycket LMA ska Migrationsverket 

ha huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som avses i 1 § första 

stycket 1 och 2 och för detta ändamål driva förläggningar. I andra stycket 

samma paragraf anges att en kommun får anordna boenden för 

ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2. Vad 

som sägs om förläggningar i 14 och 15 §§ ska gälla även sådana boenden. 

Innebörden av den bestämmelse som föreslås är att ge Migrationsverket 

möjlighet att anvisa en kommun som ska ordna boende för personer med 

tillfälligt skydd trots att personerna inte är folkbokförda. Bestämmelsen 

ska inte inverka på Migrationsverkets ansvar för bistånd enligt lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl. i övrigt.  

Det framstår som ändamålsenligt att placera en bestämmelse om 

kommunanvisning för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt 

skydd i anslutning till den bestämmelse i 3 § första stycket som anger att 

Migrationsverket ska erbjuda plats på förläggning. Det framgår då att 

Migrationsverket alltjämt har huvudansvaret för dessa personer, även om 

en kommun anvisas för att ordna boendet. Eftersom personerna inte är 

folkbokförda omfattas de inte av det bosättningsbaserade välfärds-

systemet. 

Det bör också framgå att en kommun får anordna boenden för detta 

ändamål.  Kommuner har för närvarande  inte någon  kommunal 

befogenhet att ordna boenden för denna kategori av utlänningar med 

undantag för vad som framgår av 3 a § LMA. Vidare bedöms det i nuläget 

inte vara möjligt att genom frivilliga, och därmed mindre ingripande 

lösningar i förhållande till kommunerna, säkerställa att fördelningen av 

boendeplatser blir jämn över landet. Utvecklingen efter 

flyktingsituationen 2015 visar tydligt på behovet av att kommunerna 

åläggs ett ansvar att bistå Migrationsverket i arbetet med att ordna boenden  

för att undvika att en del kommuner hamnar i ett läge där de tar ett 

oproportionerligt stort ansvar. 
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Eftersom den föreslagna bestämmelsen bland annat syftar till att bidra 

till en jämnare fördelning av  boendeplatser mellan kommunerna bör det 

inte vara möjligt för en kommun att fullgöra sin skyldighet genom att 

erbjuda boende i en annan kommun.  

Slutligen bör det även framgå att det som sägs om förläggningar i lagen 

ska gälla även sådana boenden som anordnas av en kommun. En liknande 

reglering finns för ensamkommande barn, som innebär att bestämmelserna 

i 14 och 15 §§ om bl.a. skyldigheten för personer som har logi på en 

förläggning att under vissa förhållanden betala skälig ersättning för boende 

och mat gäller även för sådana boenden som en kommun anordnat. Det 

finns dock skäl att för den nu aktuella gruppen formulera en sådan 

bestämmelse något bredare, så att det framgår att det som sägs i lagen som 

helhet om förläggningar ska gälla även sådana boenden som anordnas av 

en kommun. Detta för att personer med tillfälligt skydd ska anses som 

boende i anläggningsboende, trots att boendet har anordnats av en 

kommun. 

5.4 Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och 

lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande 

m.fl. bör gälla även de som ansökt om 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 

Förslag: Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen om 

hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska ändras så att lagarna även 

omfattar personer som har ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt 

skydd.  
 

Skälen för förslaget: Nuvarande ordning innebär att personer som 

kommit till Sverige inom ramen för massflyktsdirektivet omfattas av lagen 

om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen (2008:344) om hälso- och 

sjukvård åt asylsökande m.fl. först efter beviljat uppehållstillstånd. Ofta 

kan ett sådant beslut fattas redan efter ett par dygn efter ansökan. 

Handläggningstiden kan dock påverkas av om många skyddssökande 

anländer på kort tid.Under tiden ansökan prövas omfattas utlänningen 

alltså inte av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. eller lagen om 

hälso och sjukvård åt asylsökande m.fl. och saknar därmed rätt till bistånd 

från Migrationsverket och har mer begränsad tillgång till vård. Kommunen 

har inte heller något ansvar enligt lagen under tiden en ansökan om 

uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen prövas. Denna ordning 

kan inte anses tillfredsställande varken för utlänningen, Migrationsverket 

eller kommunerna. Det framstår i stället som en mer lämplig lösning att de 

utlänningar som omfattas av massflyktsdirektivet, liksom asylsökande, i 

stället omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen 

om hälso och sjukvård åt asylsökande m.fl. redan från den tidpunkt då de 

ansöker om uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen. Det skulle 

jämställa denna krets av skyddsbehövande med andra som söker skydd 

och bl.a. betyda att Migrationsverkets ansvar för att lämna bistånd inträder 

vid en tidigare tidpunkt. Det skulle även bidra till att förkorta den tid ett 

ensamkommande barn behöver tillbringa i en ankomstkommun innan 
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      anvisning kan ske till en kommun som ska ordna boende. En sådan 

förändring föreslås därför i dessa lagar.  

5.5 Beslut om anvisning av en kommun som ska 

anordna boende bör inte kunna överklagas 

Förslag: Ett beslut om anvisning av en kommun som ska anordna 

boende för utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 LMA ska inte få 

överklagas. 
 

Skälen för förslaget: I 22 § LMA finns regler om överklagande av beslut 

enligt lagen. Av första stycket framgår att Migrationsverkets eller 

socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, men 

att Migrationsverkets beslut om anvisning av ensamkommande barn dock 

inte får överklagas. I förarbetena anges att ett barn som anvisats till en 

kommun måste kunna räkna med att faktiskt tas emot där. Ett beslut om 

anvisning bör därför inte vara överklagbart (prop. 2012/13:162 s. 20). Den 

föreslagna möjligheten för Migrationsverket att anvisa en kommun som 

ska anordna boende för utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 LMA, 

bör av samma skäl inte heller få överklagas. 

5.6 Förhållandet till vissa andra bestämmelser 

Bedömning: Det kan finnas skäl för att i ett annat sammanhang 

överväga om förslaget till ändring i lagen om mottagande av 

asylsökande m.fl. medför ett behov av att göra anpassningar i 

bestämmelserna om anvisning enligt bosättningslagen. 
 

Skälen för bedömningen: I utkastet till lagrådsremiss föreslås en ändring 

av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. som innebär att 

Migrationsverket ges möjlighet att anvisa en kommun att ordna boende för 

personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Motiven bakom den 

lagtekniska lösningen utgår från de överväganden som gjordes vid 

genomförandet av massflyktsdirektivet (prop. 2001/02:185). Det är 

emellertid inte möjligt att nu överblicka hur situationen kommer att 

utvecklas för de personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som 

finns i Sverige. Sådana tillstånd hindrar inte heller att en ansökan om 

uppehållstillstånd på någon annan grund görs senare. I samband med att 

en person blir folkbokförd kan alltså den som redan bor i en kommun, som 

anvisats att ordna boende enligt de föreslagna reglerna i lagen om 

mottagande av asylsökande m.fl., komma att omfattas av en anvisning 

enligt bosättningslagen. Hur den föreslagna regleringen bör förhålla sig till 

bestämmelserna om fördelningen av anvsiningar mellan kommuner enligt 

bosättningslagen och tillhörande förordningar behöver analyseras 

närmare. Det har inte funnits möjlighet att inom ramen för detta 

lagstiftningsärende behandla dessa frågor. Det görs därför bedömningen 

att det kan finnas skäl att återkomma till dem i ett annat sammanhang. 
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5.7 Ersättning till kommunerna 

Förslag: Kommuner som har anvisats att ordna boenden för personer 

med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska ha rätt till statlig 

ersättning för sina kostnader. Regler om detta ska ges i förordning.  

Bedömning: Ersättningen bör lämnas i form av schablonbelopp som 

avser att täcka de genomsnittliga kostnaderna kommunerna får för att 

ordna boenden. 
 

Skälen för förslaget och bedömningen: Staten har det huvudsakliga 

ansvaret för mottagande av asylsökande m.fl. och utgångspunkten är att 

staten ska ersätta kommunerna (och regionerna) för de kostnader som de 

har för insatser som de är skyldiga att tillhandahålla. Kommunerna föreslås 

i utkastet till lagrådsremiss få behörighet att anordna boenden för personer 

med tillfälligt skydd som omfattas av 1 § första stycket 2 LMA. Enligt 

23 § LMA har en kommun som har lämnat bistånd enligt lagen rätt till 

ersättning från staten för biståndet. Bestämmelser om ersättning bör 

liksom när det gäller andra kostnader för mottagande av asylsökande ges i 

förordning. Ersättningssystemet ska utformas så att ersättningen kan 

betalas ut på ett enkelt sätt och med utgångspunkt att täcka de 

genomsnittliga kostnaderna och inte ge upphov till onödiga administrativa 

kostnader för kommunerna. Kommunerna bör därför ersättas genom 

schablonbelopp.  

5.8 Ett bemyndigande avseende fördelning och 

tidsfrist 

Förslag: Regeringen ska, när det gäller personer som omfattas av 

massflyktsdirektivet, få meddela föreskrifter om  

1. antalet utlänningar för vilka det under ett visst år finns ett behov av 

att anvisa en kommun, 

2. prioriteringen vid anvisningar, 

3. fördelningen av anvisningar mellan kommuner, och 

4. inom vilken tiden kommun ska ordna boende. 
 

Skälen för förslaget: Antalet utlänningar för vilka det finns ett behov av 

att anvisa en kommun för boende kommer att variera från en tid till annan. 

Genom att bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om antalet 

utlänningar för vilka det under ett visst år finns ett behov av att anvisa till 

en kommun för boende, kan fördelningen av skyldigheten att anordna 

boende mellan Migrationsverket och kommunerna anpassas till aktuella 

förhållanden. En närmare reglering av anvisningarna behövs även för att 

ge kommunerna goda planeringsförutsättningar och för att säkerställa en 

jämn och rättvis fördelning mellan de kommuner som anvisas att ordna 

boende för de utlänningar som omfattas av massflyktsdirektivet. Det krävs 

också regler om inom vilken tid en kommun ska uppfylla sin skyldighet 

att ordna med boendet.  

Det bör framhållas att systemet för anvisning av en kommun som ska 

ordna boendet i viss mån behöver vara flexibelt. Att i lag införa närmare 
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      bestämmelser om anvisningar skulle innebära en detaljreglering som inte 

medger ett sådant utrymme för anpassningar över tid. När det gäller 

ordningen med anvisning av en kommun som ska ordna boende bedöms 

det därför vara lämpligt att sådana föreskrifter regleras i förordning. Lagen 

om mottagande av asylsökande m.fl. bör därför kompletteras med ett 

bemyndigande som möjliggör för regeringen att meddela föreskrifter. 

Sådana föreskrifter bör få avse antalet utlänningar för vilka det under ett 

visst år finns ett behov av att anvisa en kommun, prioriteringen vid 

anvisningar, fördelningen av anvisningar mellan kommuner, och inom 

vilken tiden kommun ska ordna boende. Det innebär att regeringen kan 

meddela föreskrifter exempelvis om antalet boendeplatser per län och 

kommun och om vilka hänsyn som ska tas vid fördelningen. Tidigare och 

totalt mottagande i kommunen är exempel på faktorer som ska inverka på 

fördelningen. Föreskrifter om prioritering vid anvisningar kan till exempel 

omfatta bestämmelser om att personer som bor i eget boende ska 

prioriteras ned till förmån för personer som bor i anläggningsboende vid 

anvisning av en kommun som ska ordna boende.  

6 Ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser 

Förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.  

Bedömning: Några särskilda övergångsbestämmelser behövs inte. 
 

Skälen för förslaget och bedömningen: Lagändringarna bör träda i kraft 

så snart som möjligt. Det föreslås därför att detta sker den 1 juli 2022. 

Några särskilda övergångsbestämmelser bedöms inte behövas. 

7 Konsekvenser av förslagen 

Bedömning: Förslagen i utkastet till lagrådsremiss bedöms leda till 

ökade kostnader för kommunerna och innebär även en inskränkning av 

den kommunala självstyrelsen. Inskränkningen bedöms dock som 

nödvändig och proportionerlig för att uppnå syftet med förslaget. 

Kommunerna kommer att erhålla statlig ersättning från 

Migrationsverket för dessa kostnader. Förslagen beräknas rymmas 

inom de ekonomiska ramarna för 2022. Förslaget att regeringen ges 

föreskriftsrätt både gällande antalet personer som ska kunna anvisas och 

hur fördelningen ska ske mellan kommunerna innebär att det är 

regeringens uppgift att säkerställa att kommunerna får rimliga 

planeringsförutsättningar om massflyktsdirektivet aktiveras på nytt. 
 

Skälen för bedömningen: Rysslands invasion av Ukraina och EU:s beslut 

om att massflyktsdirektivets bestämmelser ska tillämpas med den ökning 

av antalet skyddsbehövande som sökt sig eller förväntas söka sig till 
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Sverige medför stora konsekvenser för samhället. Syftet med förslagen i 

utkastet till lagrådsremiss är att åstadkomma en jämnare fördelning av 

boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och 

möjliggöra för kommunerna att i större utsträckning bistå 

Migrationsverket i arbetet med att ordna boende för dessa personer. 

Som framgår i avsnitt 5.7 ska kommunerna kompenseras för sina 

kostnader med anledning av förslagen. Regler om ersättning och 

fördelning m.m. kommer att ges i förordning. Förslaget beräknas rymmas 

inom de ekonomiska ramarna för 2022. 

Kommunernas övriga verksamhet, såsom att erbjuda t.ex. skola, vård 

och omsorg till kommunens invånare, kan komma att påverkas med 

anledning av de kommande anvisningarna att ordna boendet för personer 

som får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. En jämnare fördelning av 

boendena mellan kommunerna ger dock kommunerna sammantaget bättre 

förutsättningar att kunna erbjuda dessa välfärdsverksamheter. I vilken 

omfattning och hur dessa välfärdsverksamheter kommer att påverkas är 

dock svårt att bedöma inom ramen för detta lagstiftningsärende. Förslaget 

att regeringen ges föreskriftsrätt både gällande antalet personer som ska 

kunna anvisas och hur fördelningen ska ske mellan kommunerna innebär 

att det är regeringens uppgift att säkerställa att kommunerna får rimliga 

planeringsförutsättningar om massflyktsdirektivet aktiveras på nytt. 

Den föreslagna regleringen bedöms innebära en inskränkning i den 

kommunala självstyrelsen genom att kommunerna åläggs skyldighet att 

bistå Migrationsveret med att ordna boenden. En inskränkning i den 

kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till de ändamål som har föranlett den (14 kap. 3 § RF). Ändamålet 

med de här förslagen är att lösa den akuta boendefrågan för personer med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som omfattas av 

massflyktsdirektivet och åstadkomma en jämn fördelning mellan 

kommuner för boenden avseende utlänningar som omfattas av 1 § första 

stycket 2 LMA. Utifrån den problembeskrivning som görs i detta utkast 

till lagrådsremiss bedöms det ändamål som regleringen avser att tillgodose 

inte kunna uppnås på ett för det kommunala självbestämmandet mindre 

ingripande sätt än det som föreslås. Den mindre ingripande lösningen att 

låta kommunerna utifrån utökade kommunala befogenheter frivilligt bistå 

Migrationsverket med boenden bedöms inte kunna leda till en så jämn 

fördelning som möjligt mellan landets kommuner. Inskränkningen 

bedöms således nödvändig och proportionerlig för att uppnå syftet med 

förslaget.  

De aktuella förslagen innebär att Migrationsverket behöver bygga upp 

ett system för att anvisa kommuner som ska ordna boende. Samtidigt 

minskar behovet av resurser för att anskaffa anläggningsboenden i egen 

regi. Att bygga upp och tillämpa ett system för att anvisa personer till 

kommuner bedöms rymmas inom Migrationsverkets ramar 2022. 

En jämnare fördelning mellan kommunerna innebär en minskad risk för 

socialt utanförskap och segregation jämfört med om många personer med 

samma bakgrund och behov under kort tid kommer till samma områden. 

Förslagen kan på så sätt även bidra till bättre förutsättningar för att uppnå 

de integrationspolitiska målen. 
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      8 Författningskommentar 

8.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:137) 

om mottagande av asylsökande m.fl. 

1 § I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar 

som 

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller 

som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) eller 

motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande), 

2. har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller 

uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 

4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller 

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt 

att vistas här medan ansökan prövas. 

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till 

bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader. 

 

Paragrafen reglerar vilka som omfattas av lagens bestämmelser om 

sysselsättning och bistånd. Övervägandena finns i avsnitt 5.4. 

Första stycket punkt 2 ändras på så sätt att lagens tillämpningsområde 

utökas till att även omfatta utlänningar som har ansökt om 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter 

tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § 

utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet. Enligt den 

hittillsvarande lydelsen omfattas de endast om de beviljats sådana 

uppehållstillstånd. 
 

2 § Migrationsverket ska ha huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som 

avses i 1 § första stycket 1 och 2 och för detta ändamål driva förläggningar. 

Migrationsverket får uppdra åt andra att driva förläggningar. 

En kommun får anordna boenden för ensamkommande barn som omfattas av 

1 § första stycket 1 och 2. Det som sägs om förläggningar i 14 och 15 §§ ska gälla 

även sådana boenden. 

 En kommun får också anordna boenden för övriga utlänningar som avses i 1 § 

första stycket 2. Det som sägs om förläggningar i denna lag ska gälla även sådana 

boenden.   

 

Paragrafen reglerar bl.a. Migrationsverkets ansvar för mottagandet av 

vissa utlänningar. Övervägandena finns i avsnitt 5. 

I tredje stycket, som är nytt, utvidgas kommunernas befogenhet att 

anordna boende till att även omfatta boenden till utlänningar med 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter 

tillfälligt skydd. Vidare görs ett tillägg så att vad som sägs om 

förläggningar i lagen ska gälla även sådana boenden. Innebörden av detta 

är att personer med tillfälligt skydd ska anses som boende i 

anläggningsboende trots att boendet har anordnats av en kommun.  

Vissa språkliga ändringar görs också. 
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3 § Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska av Migrationsverket 

erbjudas plats på en förläggning. För utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 

får Migrationsverket anvisa en kommun som ska ordna boendet.  
Första stycket gäller inte ensamkommande barn som avses i 1 § första stycket 1 

och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället anvisa en kommun som ska 

ordna boendet. När Migrationsverket anvisat en kommun ska det anses att barnet 

vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453). 

En kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn får placera 

barnet i ett boende i en annan kommun endast om 

1. kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen, 

2. placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om barn med motsvarande 

vårdbehov, eller 

3. det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl. 

 

Paragrafen anger bl.a. att Migrationsverket ska erbjuda vissa utlänningar 

plats på en förläggning och att ensamkommande barn ska anvisas en 

kommun för boende. Övervägandena finns i avsnitt 5. 

I första stycket införs en möjlighet för Migrationsverket att anvisa en 

kommun som ska ordna boendet för utlänningar som beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter 

tillfälligt skydd. Om Migrationsverket gör en anvisning är kommunen 

skyldig att ordna boende. Några särskilda krav på typ av boende uppställs 

inte. Det är upp till kommunen att avgöra hur skyldigheten ska fullgöras i 

ett enskilt fall. Skyldigheten kan dock inte fullgöras genom placering i en 

annan kommun.  

 
22 § Migrationsverkets eller socialnämndens beslut enligt denna lag får överklagas 

till allmän förvaltningsdomstol. Migrationsverkets beslut om anvisning av 

ensamkommande barn eller anvisning av en kommun för boende för utlänningar 

som avses i 1 § första stycket 2 får dock inte överklagas. 

Migrationsverkets beslut får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars 

domkrets utlänningen vistades när beslutet fattades. 

Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
 

Paragrafen reglerar rätten att överklaga beslut enligt lagen. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.5. 

I första stycket görs ett tillägg med innebörden att anvisning av kommun 

för boende avseende utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 inte får 

överklagas.  

 
23 a § Regeringen får i fråga om utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 som 

inte är ensamkommande barn meddela föreskrifter om 

1. det antal utlänningar för vilka det under ett visst år finns ett behov av att 

anvisa en kommun för boende, 

2. prioriteringen vid anvisningar, 

3. fördelningen av anvisningar mellan kommuner, och 

4. inom vilken tid en kommun ska ordna boende. 

 

Paragrafen, som är ny, innehåller ett normgivningsbemyndigande. 

Övervägandena finns i avsnitt 5.8. 
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      I paragrafen bemyndigas regeringen att i fråga om utlänningar som avses 

i 1 § första stycket 2, som inte är ensamkommande barn, meddela 

föreskrifter om antalet utlänningar för vilka det under ett visst år finns ett 

behov av anvisning av kommun, prioriteringen av vilka utlänningar som 

ska omfattas av anvisningar, fördelningen av anvisningar mellan 

kommuner och inom vilken tiden kommun ska ordna boende. 

Föreskrifterna kan innehålla sådant som antal boendeplatser per län och 

kommun och om utlänningar som bor i anläggningsboende ska prioriteras 

framför dem med eget boende vid anvisning av en kommun samt hur lång 

tid en kommun har på sig att ordna med boende från det att en anvisning 

har skett. 

8.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:344) 

om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 

4 § Denna lag omfattar utlänningar som  

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller 

som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) eller 

motsvarande äldre bestämmelser och som inte är folkbokförda här i landet,  

2. har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller 

uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 

4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet,  

3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen och som inte har 

placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller 

4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 eller 15 

d § utlänningslagen. 

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen även 

om de har meddelats ett beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller dock inte 

en utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas. 

 

Paragrafen anger vilka utlänningar som omfattas av lagen. Övervägandena 

finns i avsnitt 5.4. 

Första stycket punkt 2 ändras på så sätt att även utlänningar som har 

ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd 

efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 

§ utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet omfattas av 

lagens tillämpningsområde. Enligt den hittillsvarande lydelsen omfattas de 

endast om de beviljats sådana uppehållstillstånd. 
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Överenskommelse om långsiktig samverkan Fästningsholmen
och Bohus Fästning (Dnr KS2022/0801-1)

Sammanfattning

Statens Fastighetsverk (SFV) och Kungälvs kommun tecknade 2010 en gemensam utvecklingsplan
för Fästningsholmen och Bohus Fästning för åren 2010-2020. Nu har utvecklingsplanen löpt ut och
parterna har arbetat fram ett nytt dokument som syftar till att beskriva parternas gemensamma
långsiktiga samverkan. Överenskommelsen om långsiktig samverkan syftar till att parterna ska
upprätta och bibehålla en tydlig samsyn kring Fästningsholmens och Bohus fästning. Den ska
skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar för fastigheterna att förvaltas, bevaras och
tillgängliggöras till förmån för invånare, besökare, näringsliv och föreningsliv. Parterna i
överenskommelsen är Statens Fastighetsverk (SFV) och Kungälvs kommun. Överenskommelsen
gäller i tio år från undertecknandet. Om parterna är överens så kan revidering av
överenskommelsen ske under avtalsperioden. Överenskommelsen är inte juridiskt bindande för
parterna. Parterna förbinder sig inte heller till några ekonomiska åtaganden kopplade till
överenskommelsen.

Juridisk bedömning

Kommunjurist har gjort följande bedömning.
Överenskommelsen är inte juridiskt bindande för parterna.
Det ligger inom ramen för kommunens kompetensområde att ingå föreslagen överenskommelse
med SFV. Överenskommelsen strider inte mot någon lag eller annan författning.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Statens Fastighetsverk och Kungälvs kommun tecknade 2010 en gemensam utvecklingsplan för
Fästningsholmen och Bohus Fästning för åren 2010-2020. Utvecklingsplanen reviderades en gång
under tioårsperioden, år 2018 (KS2017/2323). Nu har utvecklingsplanen löpt ut och parterna har
arbetat fram ett nytt dokument som syftar till att beskriva parternas gemensamma långsiktiga
samverkan. Den långsiktiga överenskommelsen är tänkt att vara ett strategiskt och praktiskt
redskap samt en källa till utveckling och inspiration. Med överenskommelsen som utgångspunkt
ska alla aktörer ha möjlighet att driva och utveckla sina verksamheter på Bohus Fästning och
Fästningsholmen.

Parterna i överenskommelsen är Statens Fastighetsverk (SFV) och Kungälvs kommun.

Statens fastighetsverk har regeringens uppdrag att förvalta delar av statens fasta egendom.
SFV lyder under Finansdepartementet och som statlig myndighet ska SFV bland annat främja de
statliga kulturmiljömålen, de nationella kulturpolitiska målen samt regeringens arbete med Agenda
2030. SFV:s förvaltar ca 2300 fastigheter, däribland ca 225 kultur- och naturhistoriska besöksmål i
Sverige. I Kungälvs kommun förvaltar SFV Carlstens fästning med kringliggande naturområden och
flertalet öar samt Strandverket, Kastellegården, Bohus fästning inklusive en större del av
Fästningsholmens mark.
Bedömning
Överenskommelsen omfattar fastigheterna:
Gamla staden 1:11, Kungälvs kommun
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Omfattar Bohus fästning och större delen av Fästningsholmen. Kungälvs kommun hyr fästningen 
och marken av SFV. Kommunen upplåter i sin tur fästningen till en privat aktör (Fästningsholmen 
Event AB) och på marken som kommunen hyr finns byggnader som Kungälvs roddklubb och 
Kungälv Musei Vänner äger. Kommunen har kommunala byggnader i form av en glasskiosk och en 
entréstuga på fastigheten. Kommunen har också parkeringsanläggningar och hamnanläggningar 
på fastigheten. På fastigheten ligger även lasarettsbyggnaden Älvkullen som ägs av 
Västfastigheter. 
 
Gamla staden 1:12, Kungälvs kommun
Omfattar delar av markområdet väster om Färjevägen. På fastigheten finns byggnaden Kungälvs 
Vandrarhem som ägs av Kungälvs kommun. Markområdet utgör fästningens front mot Nordre Älv i 
sydväst. 

Kommunen äger även fastigheten Högebro 6 på Fästningsholmen. På fastigheten finns tre 
byggnader; ”vita villan” och två gröna tvåvåningshusen, de sk ”gröna villorna”. Vita villan hyr 
kommunen ut till privat aktör som bedriver besöksverksamhet och i gröna husen bedriver 
kommunen verksamhet.

Överenskommelsen om långsiktig samverkan syftar till att parterna ska upprätta och bibehålla en 
tydlig samsyn kring Fästningsholmens och Bohus fästning. Den ska skapa långsiktiga och 
hållbara förutsättningar för fastigheterna att förvaltas, bevaras och tillgängliggöras till förmån för 
invånare, besökare, näringsliv och föreningsliv. Syftet är att underlätta och samordna parternas 
förvaltning och utveckling av Fästningsholmen och Bohus fästning. 

Parterna har enats om en gemensam målbild som bland annat innebär att Fästningsholmen och 
Bohus fästning ska bevaras och tillgängliggöras för nutida och framtida generationer.  Den ska 
vara säker och tillgänglig för besökare från alla grupper i samhället. Parterna ska tillsammans 
med offentliga och privata aktörer medverka till att platsen utvecklas och tillvaratas.

Parterna har arbetat fram en gemensam strategi för att nå målbilden. Strategin innehåller 
områdena kärnvärde, helhet, hållbarhet, kvalitet, kontinuitet och kommunikation.

Överenskommelsen gäller i tio år från undertecknandet. Om parterna är överens så kan revidering 
av överenskommelsen ske under avtalsperioden. Överenskommelsen är inte juridiskt bindande för 
parterna. Parterna förbinder sig inte heller till några ekonomiska åtaganden kopplade till 
överenskommelsen.

Koppling till andra beslut
Kungälvs kommun och SFV tecknade ett tioårigt hyresavtal 2013, där kommunen hyr Bohus 
Fästning med omgivande markområde på Fästningsholmen av SFV. Avtalet löper ut 31 december 
2022 och är uppsagt för omförhandling. Arbetet med ett nytt hyresavtal och markavtal pågår. 
Hyresavtal och markavtal kommer att hanteras i ett separat beslutsärende. 
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål nr 4. att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt 
och aktivt kulturliv. 
”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god 
fritid och ett rikare kulturliv.”

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

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Syftet med överenskommelsen om långsiktig samverkan är att den ska vara ett redskap för 
långsiktig utveckling. All utveckling ska ske i enlighet med Agenda 2030 och främja såväl 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Kommunens Vision 2040 (KS2012/817, beslutad 2017-02-02)
”Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur Kungälvs kommun ska utvecklas för att 
vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Visionen ska genomsyra alla kommunens mål och 
verksamheter samt ska ge vägledning vid beslut. Visionen ger en bild av Kungälv 2040 som vi 
tillsammans skall sträva efter att uppnå”.

”Kungälvs rika kulturhistoriska arv ger kommunen sin identitet och särprägel. Vi skall vårda och 
utveckla miljön och kulturarvet så att människor kan njuta av och berikas av upplevelsen. Kulturen 
är en tillgång för tillväxt och utveckling.”

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Överenskommelsen innebär att parterna har enats om en gemensam målbild som bland annat 
innebär att Fästningsholmen och Bohus fästning ska bevaras och tillgängliggöras för nutida och 
framtida generationer.  Den ska vara säker och tillgänglig för besökare från alla grupper i 
samhället. Parterna ska tillsammans med offentliga och privata aktörer medverka till att platsen 
utvecklas och tillvaratas. Det innebär att Fästningen och Fästningsholmen ska vara en tillgänglig 
plats där både medborgare, besökare, föreningar och företag kan ta del av det utbud och 
möjligheter som platsen erbjuder.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Överenskommelsen om en långsiktig samverkan ger parterna en möjlighet att planera sina 
verksamheter och personella resurser. Överenskommelsen ska främja den långsiktiga utvecklingen 
på platsen och bedöms inte innebära en högre arbetsbelastning eller en sämre arbetsmiljö för 
berörda medarbetare.

Ekonomisk bedömning
Överenskommelsen är inte juridiskt bindande för parterna. Parterna förbinder sig inte heller till 
några ekonomiska åtaganden kopplade till överenskommelsen.

Parterna har idag löpande kostnader för drift- och underhåll på Fästningen och Bohus fästning 
enligt nedanstående beskrivning:
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SFV ansvarar för underhållet av Bohus Fästning inklusive murverken. Kungälvs kommun ansvarar 
för drift och underhåll av till exempel gator, parkeringar, gångstråk, Fästningsparken och 
kommunala brygganläggningarna. Parternas fördelning av ansvar och kostnader sker i det 
separata hyresavtalet och i markavtalet.

Kungälvs kommun betalar hyra för Bohus Fästning och Fästningsholmen. Kommunen har i sin tur 
en andrahandshyresgäst som betalar hyra för fästningen och som bedriver verksamheten där.

Parternas fördelning av kostnader förändras inte genom tecknandet av en överenskommelse av 
långsiktig samverkan. Överenskommelsen i sig innebär inga kostnader.

Förslag till beslut
1. Överenskommelse om långsiktig samverkan godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 

teckna överenskommelsen om långsiktig samverkan med Statens 
Fastighetsverk

Haleh Lindqvist Åsa Berglie
Kommundirektör Projektchef

Expedieras till: 
Åsa Berglie

För kännedom till:
Håkan Wallentin, 
Boris Damljanovic
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Statens fastighetsverk förvaltar kulturhistoriska besöksmål i 65 av Sveriges kommuner.  
För att dessa fastigheter ska kunna bevaras, tillgängliggöras och utvecklas för nutida och framtida 
generationer, så eftersträvar SFV att dess värdkommuner har insikt och kunskap om besöksmålen 
och dess betydelse samt har ett långsiktigt intresse och ett aktivt engagemang i deras framtid. 
Denna överenskommelse mellan Statens fastighetsverk och värdkommunen Kungälvs kommun har 
tecknats för att fastställa parternas gemensamma intentioner med Fästningsholmen och Bohus 
fästning under perioden åren 2022 till 2031. 
 

Parterna  
Fastighetsägaren Statens fastighetsverk 
Statens fastighetsverk (SFV) har regeringens uppdrag att förvalta delar av statens fasta egendom. 
SFV:s uppdrag styrs av en förordning med instruktion (SFS 2007:757) samt ett årligt regleringsbrev 
som innehåller regeringens krav på verksamheten. SFV lyder under Finansdepartementet. 
Som statlig myndighet ska SFV bland annat främja de statliga kulturmiljömålen, de nationella 
kulturpolitiska målen samt regeringens arbete med Agenda 2030.  
SFV:s förvaltar ca 2300 fastigheter, däribland ca 225 kultur- och naturhistoriska besöksmål i Sverige. 
De består av bland annat slott, militära befästningar, bruksmiljöer, ruiner, muséer, fyrplatser, 
fornminnen, parker och kyrkor. SFV äger dessutom stora skogs- och markområden samt cirka 1 600 
kronholmar, totalt cirka 1/7 av Sveriges yta, som till stora delar nyttjas för fritid och rekreation. SFV är 
svensk besöksnärings största fastighetsägare och en nyckelaktör i landets kulturturism. 
I Kungälvs kommun förvaltar SFV Carlstens fästning med kringliggande naturområden, flertalet öar, 
Strandverket, Kastellegården, Bohus fästning samt en betydande del av Fästningsholmens mark. 
Förvaltningsområde SFV Göteborg och där utsedd förvaltare har förvaltningsansvar för Bohus 
Fästning samt för SFV;s mark på Fästningsholmen som ingår i denna överenskommelse. 
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Värdkommunen Kungälvs kommun 
Kungälvs kommun (48 000 invånare) är en expansiv kommun strategiskt belägen vid Göta älv och 
Nordre älv och mitt emellan E6:an och R45 ca 20 ca från Göteborg. Platsen, en gång vid gränsen 
mellan Danmark, Norge och Sverige, har spelat en viktig roll i den nordiska historien de senaste 
1000 åren. Styrmodellen för Kungälvs kommun heter ”Från demokrati till effekt och tillbaka” 
(KS2016/0383). I styrningen beaktas flera olika perspektiv. Verksamheten ska bedrivas inom ramen 
för de ekonomiska förutsättningarna. Invånarnas behov ska vara vägledande för verksamheternas 
utveckling samtidigt som medarbetarnas möjligheter till delaktighet och engagemang ska tillgodoses.
Kommunens Vision 2040
”Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur Kungälvs kommun ska utvecklas för att vara 
en attraktiv kommun att bo och verka i. Visionen ska genomsyra alla kommunens mål och 
verksamheter samt ska ge vägledning vid beslut. Visionen ger en bild av Kungälv 2040 som vi 
tillsammans skall sträva efter att uppnå”.
”Kungälvs rika kulturhistoriska arv ger kommunen sin identitet och särprägel. Vi skall vårda och 
utveckla miljön och kulturarvet så att människor kan njuta av och berikas av upplevelsen. Kulturen är 
en tillgång för tillväxt och utveckling.”

Övriga berörda aktörer 
Denna långsiktiga överenskommelse är tänkt att vara ett strategiskt och praktiskt redskap samt en 
källa till utveckling och inspiration för alla aktörer som är verksamma på platsen.  
Med överenskommelsen som utgångspunkt ska alla aktörer ha möjlighet att driva och utveckla sina 
verksamheter på Bohus Fästning och Fästningsholmen så att de ligger i linje med avtalets 
intentioner. Dessa aktörer förändras över tid, men de och deras engagemang är en given 
förutsättning för att innehållet i denna överenskommelse ska kunna realiseras och dess mål uppnås.  
Därmed är det också avgörande att dessa aktörer ges löpande kunskap om överenskommelsen, 
dess syfte och mål samt ges möjlighet att ha åsikter kring de åtgärder som planeras. Lika avgörande 
är det att parterna i denna överenskommelse har kunskap om, och verkar för, aktörernas 
förutsättningar.

 
Fastigheterna 
Denna överenskommelse omfattar fastigheterna: 

Gamla staden 1:11, Kungälvs kommun 
Omfattar Bohus fästning och större delen av Fästningsholmen. Kungälvs kommun arrenderar 
marken och upplåter i sin tur mark till Kungälvs roddklubb, Kungälv Musei Vänner med flera 
hyresgäster. Kommunen har kommunala byggnader i form av en glasskiosk och en entréstuga på 
fastigheten. Kommunen har också parkeringsanläggningar och hamnanläggningar på fastigheten. 
På fastigheten ligger även lasarettsbyggnaden Älvkullen som ägs av Västfastigheter. 
 
Gamla staden 1:12, Kungälvs kommun
Omfattar delar av markområdet väster om Färjevägen. På fastigheten finns byggnaden Kungälvs 
Vandrarhem som ägs av Kungälvs kommun. Markområdet utgör fästningens front mot Nordre Älv i 
sydväst. 
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Fastigheternas kulturhistoriska värden 
Bohus fästning med Fästningsholmen tillhör det nationella kulturarvet och förklarades som statligt 
byggnadsminne (SBM) år 1935.  
Bohus fästning är Nordens mäktigaste ruin och utgör Nordens tydligaste gränsfäste. Fästningen som 
byggnadsverk visar upp 700 år av stenbyggnadskonst. Fästningsruinen är idag en stark symbol för 
såväl staden Kungälv som för nordiskt samarbete. Fästningsholmen är i sin helhet välbevarad med 
stora kulturhistoriska och upplevelsemässiga värden. 

Syfte  
Denna överenskommelse syftar till att: 

Parterna ska upprätta och bibehålla en tydlig samsyn kring Fästningsholmens och Bohus 
fästning, fastigheternas fysiska och immateriella värden, samt betydelsen i lokalsamhället och 
regionen och för nationen.

Skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar för fastigheterna att förvaltas, bevaras och 
tillgängliggöras till förmån för invånare, besökare, näringsliv och föreningsliv.

Underlätta och samordna parternas förvaltning och utveckling av Fästningsholmen och Bohus 
fästning. 

Gemensamt skapa förutsättningar för en hållbar publik verksamhet på Bohus Fästning och 
Fästningsholmen. 

Gemensam målbild  
Parterna har enats om att Fästningsholmen som helhet och Bohus fästning ska: 

1. Bevaras och tillgängliggöras för nutida och framtida generationer.  

2. Är säker och tillgänglig för besökare från alla grupper i samhället.

Utgöra en naturlig och attraktiv plats året runt för natur- och kulturupplevelser för kommunens 
och regionens invånare och besökare.  

Ha publika verksamheter som stärker och tillvaratar platsens kärnvärden, dvs. dess historia och 
utvecklingspotential

Fästningsholmens roll som attraktiv destination för invånare och besökare ska utvecklas. 

Parterna ska tillsammans med offentliga och privata aktörer medverka till att platsen utvecklas 
och tillvaratas.

Invånarnas samt närings- och föreningslivets intresse för och engagemang i Fästningsholmen 
och i Bohus fästnings bevarande ska tillvaratas. 
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Gemensam strategi 
För att uppnå målbilden så ska parternas gemensamma arbete och åtgärder genomsyras av: 
Kärnvärdet Fästningsholmens och Bohus fästnings kärnvärde, dvs dess historia, ska visas 

hänsyn till och tillvaratas i åtgärder som parterna genomför eller godkänner på 
platsen. 

Helhet Fästningsholmen ska alltid betraktas, hanteras och utvecklas i sin helhet. 
Byggnadsminnet och besöksmålet Bohus fästning utgörs av Fästningsholmen i sin 
helhet och det är av vikt att det hanteras som en helhetsmiljö. 

Hållbarhet Hållbar utveckling sker i enlighet med Agenda 2030. 
 
Kvalitet  Fästningsholmen och Bohus fästning ska hålla en sådan kvalitet att platsens 

attraktivitet och fastigheternas immateriella värden stiger kort- och långsiktigt. 

Kontinuitet Parterna ska eftersträva en kontinuitet i sina ställningstagande i frågor som berör 
Fästningsholmen och Bohus Fästning, så att berörda aktörer ska kunna planera 
och bedriva sina verksamheter långsiktigt och hållbart. 

Kommunikation   Parterna ska ha en öppen kommunikation sinsemellan och med 
berörda aktörer. De ska hålla varandra underrättade om planerade eller uppkomna 
händelser som kan påverka samarbetet, berörda fastigheter eller dess aktörer. 

Överenskommelsens giltighetstid  
Denna överenskommelse gäller i tio år från undertecknandet. I den mån båda parter är överens så 
kan justering av överenskommelsen ske under avtalsperioden. 

Förslag på ny överenskommelse ska tas fram och beslutas av parterna senast sex månader innan 
denna överenskommelses slutdatum.  

Överenskommelsen är inte juridiskt bindande för parterna. Parterna förbinder sig inte heller till några 
ekonomiska åtaganden kopplade till överenskommelsen.

Överenskommelsen är upptecknad i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 

 

Kungälv den 6 juni 2022  

…………………………………………… ..…………………………………………….. 
Ingrid Eiken Holmgren                 Miguel Odhner
Generaldirektör Kommunstyrelsens ordförande 
Statens fastighetsverk Kungälvs kommun 
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Beredningsskrivelse 1(1)

Datum

2/28/2022

BEREDNINGEN FÖR 
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv

TELEFON 0303-23 80 00 vx

FAX 0303-238002

E-POST kommun@kungalv.se

HEMSIDA www.kungalv.se

Ärende:

Vision FÖP Kode

Diarienummer:

KS2020/1689-2

Instans:

Beredningen för samhälle och utveckling

Vision FÖP Kode

Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med beredningsuppdrag att 
ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för Kode. Visionen är en politisk 
viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad översiktsplan, och ska fungera 
vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen kommer 
beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen. 
Bedömningen är att visionen antas.

Beslut
1. Visionsdokument Vision FÖP Kode antas.

Expedieras till: 
Nämndsekreterare
Linda Andreasson 
/översiktsplanerare
Ida Brogren /planchef

 

För kännedom till:
Fredric Norrå
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-05-26 
Sida  1 (1) 
 

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 28/2021 

Vision Kode (Dnr KS2020/1689) 

Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med beredningsuppdrag 
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för Kode. Visionen är en 
politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad översiktsplan, och ska 
fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen.  
 
Bedömningen är att visionen antas. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Vision Kode 
Bilaga Vision Kode pr 

Beslut 

1. Upprättat dokument Vision Kode antas.  
__________ 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-06-16
Sida 50 (50)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 226/2021

Vision Kode (Dnr KS2020/1689)
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med 
beredningsuppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för 
Kode. Visionen är en politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad 
översiktsplan, och ska fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans 
för att nå visionen. 

Bedömningen är att visionen antas.

Under sammanträdet
Kommunstyrelsens ledamöter för dialog om ärendet och är överens om att ärendet är av 
långsiktig och framåtsyftande karaktär och att debatten därför bör föras på 
kommunfullmäktige och inte på kommunstyrelsenivå.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Vision Kode
Bilaga Vision Kode pr
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021
Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling 

Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat dokument Vision Kode antas. 

__________
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-11-17 
Sida  15 (15) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE 
OCH UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

§ 61/2021 

Vision Kode 
 

Beredningen för samhälle och utveckling går igenom revideringar i FÖP Vision Kode efter 
återremiss med synpunkter; 
 
- Orsaken till befolkningsutvecklingen; behöver ha planering 
- Vill inte ha ett stagnerande samhälle 
- Uppdatering i visionen – lägger till avsnitt om orsak. 

 
  

Beslut 
1. Vision Kode färdigställs med ovan revideringar. 
2. Vision Kode samt tillhörande beredningsskrivelse skickas för beslut till 

kommunfullmäktige. 
__________ 
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Politisk vision FÖP Kode 

Visionsdokument  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Bild: Rainer Hoffman 
 

 
 
 
 
 
 
Diarie-/dokumentnummer: <KS202X/…> 
Beslut:  <Datum-…Kommunfullmäktige §…/År> 
Beredande politiskt organ: Beredningen för samhälle och utveckling  
Ersätter tidigare beslut                                                                                                                                                                
Giltighetstid:  <Datum-...> 
Dokumentansvarig: Beredningen för samhälle och utveckling 
Senast uppdaterad av: Nämndsekreterare  
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1. Inledning 
Detta dokument är en politisk vision, som beskriver den politiska viljeinriktningen för 
Kode.  

Enligt styrdokument ”Policy för styrdokument” (KS2019/1577, KF § 302/2019) 
uttrycker en vision ett framtida tillstånd som man vill uppnå. Beredningen för 
samhälle och utveckling kommer tillsammans med förvaltningen att arbeta för att 
uppnå visionen som framgår i det här dokumentet. 

 

2. Relation till andra styrdokument 
Visionen är en del av arbetet med en fördjupad översiktsplan och ska fungera 
vägledande i utvecklingen av Kode. Dokumentet kommer även att relatera till ny 
översiktsplan. 

 

3. Syfte 
Visionsdokumentet ska ge en bild av framtiden för Kode och fungera vägledande i 
utvecklingen av Kode. Visionsdokumentet ska även ingå i arbetet med Översiktsplan 
samt fördjupad översiktsplan. 

 

4. Mål och viljeinriktning 
Målsättningen är att sätta viljeinriktningen ”Orten där man enkelt kan leva hållbart 
nära havet” 

 

5. Bakgrund 
 Tåget skall fortsätta att stanna vid Kode station och utveckla kollektivtrafiken 
 Politiken vill att Kode skall utvecklas och fortsatt vara en attraktiv ort  
 Vi vill utveckla servicen till Kodeborna 

 

6. Samhällsutveckling och byggnation 
Kode samhälles framtida utveckling ska präglas av långsiktighet och omsorg av såväl 
människor, miljö och klimat. Det ska gå att leva hela livet i Kode med trygga miljöer 
och mötesplatser. 

Vackra inbjudande miljöer som skapar välbefinnande med karaktär av småstad och 
stationssamhälle. I Kode ska man fyllas med positiva känslor och framtidstro. 
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Tätorten består av en blandad bebyggelse med hus med 3-4 våningar i olika 
upplåtelseformer. Ju längre från centrum desto luftigare. 
 

 Människor ska kunna utvecklas och samhället ska tillgodose olika människors 
behov 

 Tätortsavgränsningen utökas till att omfatta öster om motorvägen, öster om 
Tunge skola (bergknalle med träd). Även området nära gamla E6 upp mot 
kommungränsen inkluderas och så även ner mot Buderöd nära E6, del av 
närströvsområdet blir bebyggelse 

 Grannbyarna (Solberga/Aröd/ etc.) utvecklas på icke jordbruksmark, 
småskalig bebyggelse utanför detaljplanelagt område skall kunna var möjlig 

 

Översiktsplan 2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

7. Infrastruktur 
Utvecklingen av infrastruktur ska vara klimatsmart och energieffektiv. 

 Anpassa vägsystem och trafikslag för morgondagens behov och befolkning 
 Utveckla gröna gatumiljöer med vegetation som hjälper till att rensa luft och 

vatten (växtbäddar, gröna tak med mera) 
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8. Verksamhetsutveckling 
Befintliga och nya verksamheter ska ges möjlighet att utvecklas. 
 
 Ny verksamhetsmark utmed E6 både öster och väster om  

Centrumområdet (ÖP 2010) utvecklas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bevara Solbergaslätten (söder ut även mot Kåröd) utifrån gröna näringars 

behov, behålla försörjningsförmåga. Försöka undvika bebyggelse på 
odlingsbar mark väster om Tunge skola (norr, - och söderriktning, mellan Aröd 
och Rörtången)  

 Gröna näringar skall utvecklas 

 

9. Naturvärden och rekreation 
 

 Människors behov av natur och rekreation ska beaktas under 
samhällsutvecklingen   

 Svartedalens vilda karaktär bevaras.  
 Öka tillgängligheten och närheten till havet för alla. Anlägga gångstråk utmed 

havet och dess närhet på väl utvalda ställen 
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10. Befolkningsutveckling 

Hur många kommer att bo i Kode centralort med omnejd, samma område som i 
Översiktsplan 2010 (Solberga församling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Levandegöra 
Visionsdokumentet kommer att publiceras bland Kungälvs kommuns övriga 
styrdokument samt skickas till berörda handläggare, översiktsplanerare, 
planarkitekter och till de som innehar liknande roller i förvaltningen. 

 

12. Uppföljning  
Författningssamlingen, en lista över kommunens samtliga styrdokument, 
sammanställs i en lista och lyfts till kommunfullmäktige för kännedom en gång om 
året. Utöver detta kommer visionsdokumentet att ingå i arbetet med fördjupad 
översiktsplan för Kode samt ny översiktsplan, vilket underlättar uppföljningen.  

  

 
2019 2025 2031 2040 2060 

Solberga 
församling 

4 657 5 400 5400 6 200 10 000 

Kode 1600 1800 2050 2600  5500 
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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

Förvaltningens bedömning

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-03-31

Beredningsskrivelse- Politisk vision FÖP Kode (KS2020/1689-2)

Juridisk bedömning

En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön i kommunen. Planen ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden samt
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Vad en översiktsplan ska innehålla,
processen inför ett antagande samt vilken instans som är beslutande, regleras i plan- och
bygglagen (PBL).

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är ett planinstrument som kan användas för att
utreda samband, åtgärder och konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt område och
med betydligt högre detaljeringsgrad än översiktsplanen.

Det aktuella ärendet avser antagande av en politisk vision för FÖP Kode. Visionen är en del
av arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan och ska fungera vägledande. Visionen
utgör inget formellt bidande styrdokument och det finns ingen reglering om ett sådant
dokument i PBL.

Förslaget till  Politisk vision FÖP Kodebedöms inte strida mot PBL eller mot någon annan
lag eller författning.

Bedömning är gjord av kommunjurist.

Ekonomisk bedömning

Som nämnts är vision för FÖP Kode en del av arbetet med att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Kode. Då visionen inte utgör ett formellt bindande styrdokument, medför
ett antagande av denna inte att kommunen förbinder sig till några framtida ekonomiska
åtaganden.

Förslaget till  Politisk vision FÖP Kodebedöms inte medföra några påtagliga ekonomiska
effekter på kommunens ekonomi.

Det är ett eventuellt framtida genomförande av visionen som medför ekonomiska effekter.

Bedömning är gjord av ekonomienheten
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-02-23
Sida 10 (16)

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE 
OCH UTVECKLING

Justeras sign

§ 19/2022

Vision FÖP Kode (Dnr KS2020/1689)
Sammanfattning

Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med 
beredningsuppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för 
Kode. Visionen är en politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad 
översiktsplan, och ska fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans 
för att nå visionen. 

Bedömningen är att visionen antas.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse – Vision FÖP Kode 
Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 2021-05-31
Protokollsutdrag - Vision Kode – Kommunstyrelsen 2021-06-24
Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling 2021-12-02
Underlag Politisk Vision Kode uppdaterad 2021-11-16 rev. 2022-02-15
Politisk vision FÖP Kode - Visionsdokument

Förslag till kommunfullmäktige
1. Visionsdokument Vision FÖP Kode antas.

__________

Expedieras till: Nämndsekreterare
Linda Andreasson /översiktsplanerare
Ida Brogren /planchef

För kännedom till:   Fredric Norrå
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___________________________________________________________________________ 

Kungälv, 2022-04-12 
 

 

 

Anteckning till Vision FÖP Kode, KS2020/1689-2 
 
 
Under framtagning av Vision Kode i beredningen BSU framförde 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna brister i visionsarbete. Detta 
framgår av bifogat inlägg ”Diskussionsunderlag Vision Kode ” till beredningen 
BSU. 

 
Anmärkningsvärt, som också förvånade sittande ledamöter i utskottet USU, att 

dokumentet som arbetats fram ”Politik vision FÖP Kode” saknar underskrifter av 
ledamöterna i beredningen. Detta är brukligt när man lägger fram ett färdigt 
förslag, säger de övriga i utskottet med stor erfarenhet av beredningsarbete.  

 
En av de stora bristerna i framtaget dokument är att Kodeborna inte har fått 

komma till tals i visionen. Hur man i en beredning i Kungälv ska jobba styrks av 
det utdrag från arbetsordningen för beredningar i KF som finns i bifogat inlägg.  
 

Citat ”Beredningarna ska arbeta utåtriktat med medborgaradialog och medverka 
till att utveckla denna inom beredningens område”. Slut citat. 

 
Eftersom denna beredning lyder under KF så kan inte utskottet återremittera 

ärendet, utan bara konfirmera att vi tagit del av förslaget. 
 
 

 
 

 
Sverigedemokraterna   Utvecklingspartiet 
 

Morgan Carlsson   Martin Högstedt 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-12
Sida 20 (27)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 48/2022

Vision FÖP Kode (Dnr KS2020/1689)
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med 
beredningsuppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för 
Kode. Visionen är en politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad 
översiktsplan, och ska fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans 
för att nå visionen. 

Bedömningen är att visionen antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Vision FÖP Kode
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021
Bilaga Protokollsutdrag - Vision Kode - Kommunstyrelsen
Bilaga Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling
Bilaga Politisk vision FÖP Kode - Visionsdokument
Bilaga Förvaltningens bedömning
Bilaga Protokollsutdrag - Vision FÖP Kode - Beredningen för samhälle och utveckling

Förslag till kommunfullmäktige
1. Visionsdokument Vision FÖP Kode antas.

__________
Morgan Carlsson (SD) och Martin Högstedt (UP) lämnar en gemensam anteckning till 
protokollet.
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-02-23 
Sida  10 (16) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE 
OCH UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 19/2022 

Vision FÖP Kode (Dnr KS2020/1689) 
Sammanfattning 
 
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med beredningsuppdrag 
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för Kode. Visionen är en 
politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad översiktsplan, och ska 
fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen.  

 
 Bedömningen är att visionen antas. 
 
 
 Beslutsunderlag 
 Beredningsskrivelse – Vision FÖP Kode  
 Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 2021-05-31 
 Protokollsutdrag - Vision Kode – Kommunstyrelsen 2021-06-24 

Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling 2021-12-02
 Underlag Politisk Vision Kode uppdaterad 2021-11-16 rev. 2022-02-15  

Politisk vision FÖP Kode - Visionsdokument  

Beslut 
1. Visionsdokument Vision FÖP Kode antas. 

__________ 
 
 

 
 
 

  

Expedieras till: 
  

Nämndsekreterare 
Linda Andreasson /översiktsplanerare 
Ida Brogren /planchef 

För kännedom till: 
 

  Fredric Norrå 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-07-01
Sida 24 (35)

KOMMUNFULLMÄKTIGE Justeras sign

§ 101/2021

Vision Kode (Dnr KS2020/1689)
Sammanfattning
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med 
beredningsuppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för 
Kode. Visionen är en politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad 
översiktsplan, och ska fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans 
för att nå visionen. Bedömningen är att visionen antas.

Yrkanden
Sven Niklasson (SD): Avslag på förslag till beslut
Susanne Jönsson (S): Bifall till förslag till beslut
Ilona Waern (KD): Ärendet återremitteras för FÖP Kode Vision då vi anser den 
knapphändig och innehållsmässigt tunn. I vår vision vill vi ha en helhet i syfte att ge svar på 
frågor och påståenden för att skapa tydlighet för ett framtida Kode med kringliggande 
områden/grannbyar.

Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att avgörande idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avgörande idag och 
Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster och 15 nej-röster samt 24 frånvarande beslutar kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Vision Kode
Bilaga Vision Kode pr
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021
Bilaga Protokollsutdrag - Vision Kode – Kommunstyrelsen

Beslut
Ärendet återremitteras för FÖP Kode Vision då vi anser den knapphändig och 
innehållsmässigt tunn. I vår vision vill vi ha en helhet i syfte att ge svar på 
frågor och påståenden för att skapa tydlighet för ett framtida Kode med 
kringliggande områden/grannbyar.

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-07-01
Sida 25 (35)

KOMMUNFULLMÄKTIGE Justeras sign
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-06-16
Sida 50 (50)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 226/2021

Vision Kode (Dnr KS2020/1689)
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med 
beredningsuppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för 
Kode. Visionen är en politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad 
översiktsplan, och ska fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans 
för att nå visionen. 

Bedömningen är att visionen antas.

Under sammanträdet
Kommunstyrelsens ledamöter för dialog om ärendet och är överens om att ärendet är av 
långsiktig och framåtsyftande karaktär och att debatten därför bör föras på 
kommunfullmäktige och inte på kommunstyrelsenivå.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Vision Kode
Bilaga Vision Kode pr
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021
Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling 

Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat dokument Vision Kode antas. 

__________
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-05-26 
Sida  1 (1) 
 

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 28/2021 

Vision Kode (Dnr KS2020/1689) 

Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med beredningsuppdrag 
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för Kode. Visionen är en 
politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad översiktsplan, och ska 
fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen.  
 
Bedömningen är att visionen antas. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsskrivelse Vision Kode 
Bilaga Vision Kode pr 

Beslut 

1. Upprättat dokument Vision Kode antas.  
__________ 
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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
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Handläggarens namn
Pia Jakobsson 

4/14/2022

Ansökan om borgen Kungälvsbostäder (Dnr KS2021/1802-1)  
Sammanfattning
Stiftelsen Kungälvsbostäder står inför ett flertal större fastighetsprojekt, både för att tillskapa 
fler bostäder och stamrenovering i befintligt bestånd och vill utöka sin borgensram från 818 
Mkr till 1 500 Mkr. Kungälvs kommuns borgenspolicy medger borgen för 
Kungälvsbostäders lån till investeringar för bostadsförsörjning och kommunen har hittills 
beviljat borgen för hela Kungälvsbostäders upplåning.  

Stiftelsen Kungälvsbostäder beviljas en utökad ram från 818 Mkr till 1 500 Mkr, vilket är en 
utökning med 682 Mkr.

Juridisk bedömning 
Borgensåtagandet bedöms vara förenligt med kommunallagen och strider inte mot någon 
annan lag eller författning. Borgensåtagandet följer kommunens borgenspolicy

Bakgrund
Kungälvsbostäder har inkommit med en ansöker om utökad borgensram från dagens 
beslutade 818 Mkr till 1 500 Mkr. Begäran är kopplad till investeringar i större 
fastighetsprojekt, framförallt till behov att genomföra stamrenovering i befintligt bestånd. 

Kungälvsbostäder
Stiftelsen Kungälvsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar 
bostäder och lokaler inom Kungälvs kommun. Stiftelsen bildades 1949 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 den största hyresvärden i Kungälv med 2 812 lägenheter samt 139 
kommersiella lokaler.

Kungälvsbostäder beviljades 2009 en borgensram om 818 Mkr (DnrKS2009/552-044). 
Kungälvsbostäders lånesumma uppgår till 682 mkr varav 537 mkr med säkerhet mot 
kommunal borgen och 145 mkr med egna pantbrev. Outnyttjat låneutrymme mot borgen 
uppgår till 281 mkr
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Verksamhetens bedömning
Låntagaren 
Stiftelsen Kungälvsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar 
bostäder och lokaler inom Kungälvs kommun.

Enligt Kungälvsbostäders projekt och investeringspolicy ska alla projekt vara affärsmässiga, 
vilket bland annat innebär att de ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Med 
affärsmässighet avses samma definition som i Lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. 
Projekten ska vara lönsamma ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. Lönsamheten definieras 
i en investeringskalkyl utifrån en värdering av ett långsiktigt förväntat kassaflöde, med en 
relevant kalkylränta. Om inte fastighetsekonomisk lönsamhet kan uppnås, ska projektet 
genomförande motiveras med andra hänsyn.

Investeringsobjekt
Stiftelsen Kungälvsbostäder står inför investeringar i större fastighetsprojekt, både för 
stamrenovering i befintliga beståndet och att tillskapa fler bostäder och. I första läget berörs 
588 lägenheter av stamrenovering:
Fontin 204 lgh            (Lärken 1 och Lärken 2)
Östra Centrum     94 lgh            ( Blåsippan 4 och 5)
Komarken   290 lgh            (Orren 14)
 
Stamrenoveringarna är omfattande och berör bland annat ytskikt såsom fasader, fönster, 
takbyte mm samt invändig renovering av kök och badrum, renovering av allmänna 
utrymmen samt elinstallationer. Den totala projektutgiften för dessa projekt prognosticeras 
till 780 mkr

Utöver ovan ser man också behov av kommande stamrenoveringar i fler objekt.  

Objekt markerade med grönt är pågående projekt  
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Kungälvs kommuns borgenspolicy medger borgen till förmån för stiftelsen 
Kungälvsbostäder  enligt punkt 5.2

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Någon separat bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 har inte gjorts

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Syftet med ett kommunalt borgensåtagande enligt kommunens borgenspolicy är att stödja 
verksamhet som inte bedrivs av kommunen själv. De ändamål som åtagandet gynnar ska 
sammanfalla med kommunens egna syften och intressen. Stiftelsen Kungälvsbostäder 
bedriver ett sådant ändamål enligt borgenspolicyn och nämns särskilt i policyn.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Stiftelsen Kungälvsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar 
bostäder och lokaler inom Kungälvs kommun

Kungälvsbostäder är den största hyresvärden i Kungälv idag med 2 812 lägenheter samt 139 
kommersiella lokaler i ett varierat bostadsbestånd. 

Genom att bevilja borgen ges förutsättningar till bättre lånevillkor för stiftelsen, vilket i 
slutändan gagnar hyresgästen.

Ekonomisk bedömning
Kungälvsbostäders låneskuld uppgår idag till 682 mkr, varav 537 Mkr är belånade med 
kommunal borgen som säkerhet. Flera av de senaste nyproduktionerna och renoveringarna 
har till stor del finansierats ur egna medel som delvis uppstått genom tidigare avyttringar 

Kungälvsbostäder har idag 79% av sina lån hos Kommuninvest där det inte är möjligt att 
låna utan kommunal borgen.

Enligt bokslut 2021 når Kungälvsbostäder sina finansiella mål 2021.

Från Årsredovisningen 2021:
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 
likviditets-reserven skall minst vara 50 Mkr. Det finansiella styrkortet ingår som en del i 
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.
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Per årsskiftet 20211231 uppskattades marknadsvärdet av fastigheterna till 2 878 Mkr.

Kungälvsbostäder har i princip inga vakanta lägenheter. Hyresnivåer i stiftelsens bestånd är
lågt i jämförelse med riket

Enligt Budget 2022 har Stiftelsen Kungälvsbostäder lånebehov om 10 Mkr för 2022.

Förutom stamrenoveringsprojekten redovisade ovan finns ett årligt behov av planerat
underhåll av fastigheterna på ca 25 mkr (investering). Stiftelsen avser att fortsätta utveckla
fastighetsbestånden enligt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv (Agenda
2030).

Förvaltningens bedömning är att låntagarens kreditvärdighet är tillfredsställande varför
kommunal borgen bör kunna beviljas.

Bedömningen grundar sig på stiftelsens Kungälvsbostäder bokslut, prognos och budget som
presenterats löpande i bolagsdialoger samt underlag inskickat avseende de projekt som avses
bli berörda inom borgensramen.

Förslag till beslut

1. Stiftelsen Kungälvsbostäder beviljas en utökad ram från 818 Mkr till 1 500 Mkr.

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till:
Stiftelsen
Kungälvsbostäder,
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För kännedom till: 
Christina Gunnesby, 
redovisningsansvarig
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Underlag inför 
beslut gällande 
utökad borgensram 

Beslutsunderlag, styrelsemöte 
2021-08-25 
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Beslutsunderlag Ansvarig Upprättad Uppdaterad Styrelsemöte 

Utökad borgensram Ekonomichef 2021-08-18  2021-08-25 

 

Sida 1 av 2 
 

Bakgrund 
 

Kungälvsbostäders lån säkerställs mot egna pantbrev alternativt med kommunal borgen. Vid varje 
omsättning eller nybelåning inhämtas pris för de olika alternativen från flertal olika banker, både 
affärsbanker och Kommuninvest. Vilken form av säkerhet beslutas utefter vilket alternativ som vid 
respektive upphandling är det mest fördelaktiga.  

Kungälvsbostäder har sedan 2012 ett Kommunfullmäktigebeslut (§30/2012) att kommunen borgar för 
lån upp till en summa om 818 Mkr. Kungälvsbostäders lånesumma per idag uppgår till 682 Mkr varav 
537 Mkr med säkerhet mot kommunal borgen och 145 Mkr med egna pantbrev. Outnyttjat 
låneutrymme mot borgen uppgår per idag därmed till 281 Mkr. 

Kungälvsbostäders strategi är att ha ett hållbart fastighetsbestånd samt vara med och utveckla Kungälv. 
Vi är därmed med i både fastighetsutvecklingsprojekt samt att vi utför omfattande renoveringar i vårt 
bestånd. För att kunna fortsätta utvecklas behöver vi kapital bland annat i forma av nyupplåning.  

De projekt som idag är beslutade av styrelsen enligt beslutssteg 1-3 (se nedan renoveringstidplan) 
medför ett kapitalbehov om 1 207 Mkr. För kommande beslut inom närtid (se nedan 
renoveringstidplan) är kapitalbehovet 1 580 Mkr. I ovan summor ingår inga övriga alternativ till 
kapitaltillskott än lån. Det ingår inga övriga stamrenoveringsbehov eller fastighetsutvecklingsprojekt 
mer än de som kategoriseras enligt beslut 1-3 eller som kommande.   

Investeringsbehov stamrenoveringstidplan 
 

 

Beslut Invest 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
ROT -Lärken 2 3 94 60 34
ROT Lärken 1 2 165 33 66 66
Blåsippan 4 2 71 14 57
Blåsippan 5 2 41 19 22
Summering 80 & 90- talarna Kommande 561 60 60 60 50 49 33 50 50 27
varv:
Ulvegärde (grönsakerna) 180 60 60 60
Sadelmakaren 10 (IC g. 14, Florag. 3-5) 99 50 49
Dämmevägen 4 33 33
Olseröd 127 50 50 27
Nunnegårdgatan (påbörjas 2032) 71
Rådmansgatan (påbörjas 2034) 51

Orren 14 1 409 54 75 75 75 75 55
Orren 16 451 75 75 75 75 75 76
Rapphönan 205 69 68 68
Tveten 98 49 49
Centrum 392 24 95 149 124
Gula Komarken 499 99 100

2 986 60 81 256 298 210 318 340 326 275 273 127

Status- beslutsnivå Summa 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Investeringsbehov beslut 3 94 60 34
Investeringsbehov beslut 2 277 47 142 88
Investeringsbehov beslut 1 409 54 75 75 75 75 55
Kommande (ej beslutade) 60 60 60 50 49 33 50 50 27
Investeringsbehov ej beslut 2 206 0 75 75 193 216 238 225 223 100

2986 60 81 256 298 210 318 340 326 275 273 127
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Beslutsunderlag Ansvarig Upprättad Uppdaterad Styrelsemöte 

Utökad borgensram Ekonomichef 2021-08-18  2021-08-25 

 

Sida 2 av 2 
 

Låneskuld i Mkr vs Borgensram i Mkr 

 

 

Förslag till beslut 
 

Alt 1-Styrelsen fattar beslut om att begära utökad borgensram om 1 200 Mkr. Därmed har styrelsen 
tillgodosett finansieringsbehovet av de idag fattade stamrenoveringsprojekten genom lån. Finansiering 
av framtida beslut gällande fastighetsutvecklingsprojekt, ytterligare stamrenoveringar mm finansieras 
genom andra kapitalförsörjningsalternativ tex avyttring och verksamhetseffektivisering.   

Alt 2-Styrelsen fattar beslut om att begära utökad borgensram om 1 500 Mkr. Därmed har styrelsen 
tillgodosett finanseringsbehovet av de idag fattade stamrenoveringsprojekten samt projekt som i ovan 
tidplan anger som kommande. Finansiering av framtida beslut gällande fastighetsutvecklingsprojekt, 
ytterligare stamrenoveringar mm finansieras genom andra kapitalförsörjningsalternativ tex avyttring 
och verksamhetseffektivisering.   
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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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (2)

Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-05

Handläggarens namn
Johan Hellborg

2022-03-23

Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl (Dnr KS2020/0823-44)

Sammanfattning

Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv Energi ska
kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme. Planen syftar vidare till att bekräfta
och möjliggöra viss utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på platsen. Detaljplanen ska
dessutom säkerställa hantering av dagvatten och skyfall, liksom risker för översvämning, buller och
andra störningar.

Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande och miljökonsekvensbeskrivning
kommer att göras i enlighet med ”undersökning av betydande miljöpåverkan”.

Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Juridisk bedömning

Detaljplanen har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).

Bakgrund

Ärendet startades med två separata planansökningar som fick positiva beslut 2020-09-15
§120/2020. Den handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap PBL (2010:900). Förslaget
är förenligt med översiktsplanen.

Verksamhetens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska mål

Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ”en ökad samordning mellan infrastruktur och
byggnation i hela kommunen”, då åtgärderna innebär utveckling av befintliga verksamheter som
redan är försedda med infrastruktur. Föreslagen åtgärd bedöms även vara i linje med målet om ”att
underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”. Invånare och företag
kommer även fortsättningsvis att få klimatneutral fjärrvärme.
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Kommunstyrelsens resultatmål

Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap skall finnas för 
bostäder, verksamhetsmark och handel”. Resultatmålet ”Minskade utsläpp i luft och vattendrag” 
motverkas inte heller.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

De globala målen ”Hållbar energi för alla” och ”Bekämpa klimatförändringarna” har relevans i detta 
ärende. Bedömningen är att värmeverket kommer att använda koldioxidneutralt biobränsle för 
energialstring vilket innebär att dessa mål inte motverkas.

Bedömning utifrån politiska styrdokument

Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger för aktuellt område 
verksamhetsområde. Vidare föreslås i ÖP att befintliga industriområden bör förtätas. 

Enligt mål i kommande avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet” ska minst 90 % av 
användarna tycka att det är enkelt att förebygga, återanvända och hantera avfall på rätt sätt. För att 
uppnå detta mål behöver ÅVC-verksamheten utvecklas och byggas ut.

Vid planarbete ska kommunens dagvattenplan följas. Denna anger bl.a. att dagvatten i första hand 
ska fördröjas på fastigheten.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Såväl fjärrvärmeverk som ÅVC kommer Kungälvs invånare och näringsliv till gagn. Då infrastruktur 
redan är utbyggd i närområdet kan föreslagen åtgärd anses vara positiv ur ett 
skattebetalarperspektiv då inga investeringar i infrastruktur sannolikt kommer att behövas. 
Bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i aktuellt ärende.

Ekonomisk bedömning

Detaljplanen bekostas genom undertecknat plankostnadsavtal.

Förslag till Kommunfullmäktige

Detaljplanen för Värmeverk, Tippen 1 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

Expedieras till: Kungälv Energi AB
Renhållningsenheten

Gunilla Carlsson Gremner
Anna Hedlin

För kännedom till: Ida Brogren, Enhetschef Plan
Fredric Norrå, Verksamhetschef planering & myndighet
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 

WSP har på uppdrag av Kungälvs kommun och Kungälv Energi AB tagit fram en 

miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan för verksamheter i Munkegärde. Området består idag av 

befintliga verksamheter i form av ett fjärrvärmeverk, en återvinningscentral samt en 

sorteringsanläggning och omlastningsstation. Kopplat till verksamheterna finns en dagvattendamm 

och en lakvattendamm. Inom planområdet finns även skogsmark dominerad av tall och bok. Områdets 

placering är relativt avskilt från omgivande bebyggelse och till stor del omgivet av skogsklädda höjder, 

vilket bidrar till att minska risken för störningar i omgivningen. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmeverket samt att bekräfta, reglera och 

möjliggöra en viss utveckling av befintlig verksamhet på återvinningscentralen samt 

sorteringsanläggningen och omlastningsstationen. Detaljplanen föreslår viss utökning av 

verksamhetsområdet, men inga nya verksamheter. För samtliga verksamheter inom planområdet 

krävs tillstånd enligt miljöbalken, där det regleras att verksamheten har godtagbar påverkan på 

omgivningen. 

Detaljplanen bedöms innebära en betydande miljöpåverkan. Betydande miljöaspekter som hanteras i 

miljökonsekvensbeskrivningen är: ytvatten, översvämning, naturmiljö, kulturmiljö och landskap, 

luftkvalitet, buller samt brand.  

Inga riksintresseområden eller andra områdesskydd enligt miljöbalken påverkas av 

detaljplaneförslaget.  

Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för aspekterna ytvatten, naturmiljö samt 

kulturmiljö och landskap. Påverkan på ytvatten är främst kopplad till den verksamhetsutveckling som 

planeras vid fjärrvärmeverket, vilket bland annat innebär en ökning av kondensatvatten samt en bättre 

hantering av dagvatten, släckvatten och avloppsvatten. Planförslaget bedöms medföra små negativa 

konsekvenser för närmaste recipient men ingen konsekvens för vattenförekomsten Nordre älv. De 

negativa konsekvenserna kopplat till naturmiljö är kopplade till att skogsmark med ett visst naturvärde 

försvinner. För kulturmiljö och landskap är de små negativa konsekvenserna kopplade till den 

fornlämning och övriga kulturhistoriska som eventuellt kommer påverkas av planförslaget. 

Planförslaget bedöms medföra en måttlig positiv konsekvens för aspekten brand. Det finns i nuläget 

ingen gemensam helhetsbild över berörda verksamheter, men i samband med planarbetet har det 

skett. 

Planförslaget innebär en acceptabel hälsopåverkan för aspekterna luftkvalitet och buller, 

verksamheterna följer sina respektive miljötillstånd. 

För aspekten översvämning bedöms ingen konsekvens uppstå, då skyfall kan hanteras inom 

planområdet. 

Föreslagen detaljplan bedöms kunna antas utan att medföra skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön med inarbetade skyddsåtgärder. Lokaliseringen vid Munkegärde bedöms som positiv 

utifrån flera aspekter; området ligger relativt väl skyddat för närboende, det finns en närhet till centrala 

Kungälv vilket innebär att transporter minimeras samt återvinningscentralen är kommunens största 

och välkänd bland kommuninvånare. En utbyggnad av befintlig fjärrvärmeverksamhet är nödvändig för 

att möta en ökad efterfrågan på fjärrvärme. Området för föreslagen detaljplan är redan ianspråktagen 

av industriverksamhet och det mest markresurseffektiva är att denna får fortsätta som detta. 

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan. I bedömningen har hänsyn 

tagits till att olika lokaliseringsalternativ undersökts och förkastats, och att föreliggande lokalisering 

bedöms vara den mest förmånliga ur olika perspektiv. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGUND  

Kungälv Energi AB bedriver verksamhet som innebär produktion av fjärrvärme, där Munkegärde-

verkets fjärrvärmeverk är bolagets huvudsakliga anläggning. År 2008 skrev Kungälv Energi och 

Göteborg Energi ett avtal om energileveranser från Göteborg till Kungälv. Avtalet gäller fram till 

oktober 2023. Göteborg Energi har klargjort att de inte har möjlighet att förlänga avtalet med avseende 

på energileveranser under vinterperioden och detta är den huvudsakliga anledningen till att Kungälv 

Energi behöver utöka sin egen produktion. Utöver detta förväntas även behovet av värme i Kungälv 

öka. Med anledning av detta planerar Kungälv Energi utöka verksamheten med ytterligare en 

biobränslepanna och en biooljepanna med tillhörande byggnader för bränslehantering. Dessa 

tillkommande anläggningar är tillståndspliktiga, därför söker Kungälv Energi, parallellt med detaljplane-

processen, nytt tillstånd för hela verksamheten (befintliga samt tillkommande anläggningar) enligt 

9 kap. miljöbalken. Inom ramen för tillståndsansökan upprättas då en specifik miljöbedömning som 

behandlar den sökta verksamheten. 

Kungälvs kommuns renhållningsenhet har också behov av att bygga ut befintlig återvinningscentral 

(ÅVC). Vidare behöver möjligheten säkras att även fortsatt bedriva behandling, sortering och 

omlastning av avfall på sorteringsanläggningen och omlastningsstationen. 

1.2 PLANOMRÅDE OCH OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdet ligger i Munkegärde, cirka 1,5 kilometer nordöst om Kungälvs centrum, se Figur 1. 

Området ligger på en höjd, till stor del omgivet av skog som skiljer området från bostäder i söder, 

Romelandavägen i sydost och pågående bergtäkt i nordost. Västerut är landskapet mer öppet mot 

bostadsområdet Olseröd, som närmast cirka 250 meter från planområdet.  

 

Figur 1. Orienteringskarta med lokaliseringen av avfallsanläggningen och fjärrvärmeverket. © Lantmäteriet. 
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Området består idag av ytor för de befintliga verksamheterna; fjärrvärmeverk och återvinningscentral, 

sorteringsanläggning och omlastningsstation samt skogsmark dominerad av tall och bok. Inom 

området finns också två dag-/lakvattendammar kopplade till de olika verksamheterna. Direkt i 

anslutning till planområdet, norr om detta, finns också av en avslutad deponi som var i bruk från 1960-

talet till början av 2000-talet. Fram till början av 1970-talet deponerades här hushållsavfall och senare 

schaktmassor, grovavfall och slam från reningsverk. Sluttäckning har pågått under 2021. I nordväst 

angränsar planområdet till ett solcellsfält. Mellan solcellsfältet och deponin finns också ytterligare en 

lakvattendamm tillhörande deponin. 

De ianspråktagna ytorna är till största delen hårdgjorda. Inom återvinningscentralen och sorterings-

anläggningen/omlastningsstationen är markytan relativt plan och ungefär i nivå med Energivägens 

anslutning, medan fjärrvärmeverket ligger på en platå några meter högre än vägen. Planområdet 

ansluts via Energivägen från Karebyvägen, se Figur 1. I Figur 2 visas en översiktlig bild på hur de olika 

verksamheterna ligger i förhållande till varandra och var utökningen av verksamheterna planeras. 

 

Figur 2. Geografisk avgränsning av planområdet (markerat med rött). © Lantmäteriet. 

 Munkegärdeverket – fjärrvärmeverk 

Munkegärdeverket byggdes under 1990-talet och producerar både värme och el. Två fastbränsle-

pannor, som eldas med grot, bark och stamvedsflis, med tillhörande rökgasrening och rökgas-

kondensering producerar största delen av den fjärrvärme som försörjer Kungälv. Dessa två 

fastbränslepannor producerar ånga vilket i sin tur driver en turbin och generator där el tas ut. För att 

klara värmeförsörjningen också under kalla dagar finns dessutom två pannor som eldas med bioolja. I 

Figur 3 visas ett foto på anläggningen. 
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Figur 3. Munkegärdeverket, hösten 2020. 

 Munkegärde återvinningscentral 

Munkegärde återvinningscentral (ÅVC) är den största av Kungälvs kommuns återvinningscentraler. 

Återvinningscentralen tar emot grovavfall från mindre verksamheter, samt grovavfall och farligt avfall 

från hushåll. Sorterat grovavfall lämnas vid containerplatser vid ramp. Farligt avfall mellanlagras på 

anläggningen innan borttransport, medan övriga avfallsfraktioner kontinuerligt transporteras till 

intilliggande sorteringsanläggning och omlastningsstation innan vidare transport sker till slutmottagare. 

Inom återvinningscentralen finns också plats för mottagande av material för återanvändning samt 

körytor och personalbod med kontor. I Figur 4 visas en bild över återvinningscentralen. 

 Sorteringsanläggning och omlastningsstation 

I anslutning till återvinningscentralen finns en sorteringsanläggning och omlastningsstation för avfall. 

Verksamheten omfattar sortering och mellanlagring av grovt verksamhetsavfall, samt avfall från 

återvinningscentralerna i Kungälv. Utsorterat träavfall, med undantag av impregnerat trä, flisas på 

anläggningen och grovt brännbart avfall krossas kampanjvis. I omlastningshallen lastas både 

hushållsavfall och stallgödsel om, inför vidare transport till Sävenäs avfallskraftvärmeverk i Göteborg. 

Även biologiskt avfall omlastas i hallen och körs vidare till Marieholms förbehandlingsanläggning. På 

anläggningen finns även en mindre återvinningscentral där småföretagare har möjlighet att lämna sitt 

sorterade avfall. I Figur 4 kan också sorteringsanläggningen och omlastningsstationen ses.  
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Figur 4. Vy mot nordöst: återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, hösten år 2020. 

1.3 MILJÖFRÅGOR I PLANPROCESSEN 

 Behov av miljöbedömning 

Föreliggande detaljplaneförslag omfattar tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, och 

medför därför direkt en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska 

utföras enligt 6 kap. 3 § miljöbalken. I en strategisk miljöbedömning ska en miljökonsekvens-

beskrivning upprättas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken.  

Trots att detaljplaneförslaget direkt medför betydande miljöpåverkan, har kommunen upprättat en 

undersökning, daterad 2021-03-25. Denna har samråtts med länsstyrelsen, som inkom med 

samrådsyttrande 2021-05-06, där kommunens beslut om att detaljplanen kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan stöds.  

 Avgränsningssamråd 

Samråd om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning har genomförts, vilket skett 

utifrån ett underlag för avgränsningssamråd daterat 2021-11-19 (WSP, 2021p). Yttrande från 

länsstyrelsen inkom 2021-11-29 (Länsstyrelsen, 2021). Länsstyrelsen delar synen på vad som är 

lämplig avgränsning av väsentliga miljöaspekter, med vissa kompletteringar.  

 Plansamråd, granskning och antagande 

Detaljplanen har varit föremål för samråd under sommaren 2021 och en samrådsredogörelse har 

tagits fram där inkomna synpunkter på detaljplanen redovisas.  

Denna miljökonsekvensbeskrivning är en del av planhandlingarna vid granskning av detaljplanen. 

Under granskningstiden finns möjlighet att inkomma med synpunkter på handlingarna. Efter 

granskningen revideras vid behov planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen. Detaljplanen 

antas sedan av kommunfullmäktige och när den vunnit laga kraft kan själva genomförandeprocessen 

påbörjas. 

Parallellt med planarbetet pågår en tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken för att utöka fjärrvärme-

verkets verksamhet. Inom ramen för den tillståndsansökan genomförs en specifik miljöbedömning. 
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2 METOD FÖR STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 

2.1 SYFTE 

Syftet med att genomföra en strategisk miljöbedömning är enligt 6 kap. 1 § 2 miljöbalken att integrera 

miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen 

ska fungera som stöd för, och ge underlag till, arbetet med att hitta en lämplig utformning av planen. 

Den ska främja ökad miljöhänsyn och göra det möjligt att redan i planarbetet väga miljökonsekvenser 

mot de möjligheter och positiva effekter som planen förväntas skapa. 

En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera direkta eller indirekta effekter som är positiva eller 

negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på 

kort, medellång eller lång sikt på: 

1. befolkning och människors hälsa,  

2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt,  

3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,  

4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,  

5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller andra delar av miljön. 

En miljöbedömning är ett förfarande som består av ett antal processteg som bland annat omfattar 

undersökning, avgränsning och samråd. Inom ramen för en miljöbedömning ska en miljökonsekvens-

beskrivning upprättas, vilket är detta dokument. 

2.2 AVGRÄNSNING 

Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla de uppgifter som är rimliga 

med hänsyn till: 

• bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 

• planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad, 

• var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig, 

• att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program 

eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder, 

• allmänhetens intresse 

 Geografisk avgränsning 

Den geografiska avgränsningen och påverkansområdet för flertalet miljöaspekter utgörs av plan-

områdets gräns. Påverkansområdet motsvarar inte alltid planområdet. Påverkansområdet är olika stort 

beroende på miljöaspekt och innefattar det område som berörs av de fysiska förändringar som detalj-

planen för med sig. Detta gäller speciellt lakvatten från deponin då detta behöver vara med för att 

kunna bedöma de totala utsläppen till recipient. De områden/värden som bedöms kunna påverkas 

detaljplanen beskrivs under respektive miljöaspekt. 

 Avgränsning i tid 

Vid upprättandet av en MKB ska ett prognosår tas fram mot vilket effekterna bedöms. Prognosåret får 

inte vara för långt i framtiden då det kan medföra alltför osäkra bedömningar. Genomförandetid för 

detaljplanen är 10 år. Denna MKB använder samma prognosår som genomförandetiden, då det är den 

tid som uppskattas till att full byggrätt har utnyttjats till fullo. Där det är relevant och möjligt beskrivs 

effekter och konsekvenser även över längre tid. Till exempel har trafikutredningen prognosår 2040.  
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 Avgränsning i sak 

De aspekter med betydande miljöpåverkan som bedöms vara viktiga att utreda och bedöma i 

miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till följande: 

• Ytvatten – påverkan från dagvatten, lakvatten, spillvatten (kondensatvatten och 

processvatten), avloppsvatten, släckvatten samt avstämning mot miljökvalitetsnormer för 

ytvattenförekomster. 

• Översvämning  

• Naturmiljö 

• Kulturmiljö och landskap 

• Luftkvalitet 

• Buller  

• Brand 

Vid tillfället för avgränsningssamrådet med länsstyrelsen, som genomfördes under hösten 2021, 

omfattade detaljplanen även deponin. Miljöaspekter kopplade till deponin som lyftes var deponigas 

och en solcellspark som planeras på deponin. Planområdet omfattar inte längre deponin och 

aspekterna utgår således. 

2.3 BEDÖMNING AV KONSEKVENSER 

Miljökonsekvensbeskrivningen identifierar och beskriver den betydande miljöpåverkan som kan 

uppkomma till följd av planens bestämmelser för de miljöaspekter som identifierats i samband med 

avgränsningen. 

För att beskriva planförslagets betydande miljöpåverkan kommer begreppen påverkan, effekt och 

konsekvens. Dessa begrepp är reglerade i lagstiftningen.  

• Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som planens 

genomförande medför.  

• Effekt är den förändringen i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust av 

värdefulla naturmiljöer, buller eller föroreningar i luften.  

• Konsekvens är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss företeelse, till exempel för 

allmänna och enskilda intressen, människors hälsa eller biologisk mångfald.  

Utöver det innehåller miljökonsekvensbeskrivningens åtgärdsförslag som redovisas under rubriken 

Förslag på åtgärder som finns i respektive aspektkapitel. Det är förslag på miljöanpassningar av 

planförslaget eller åtgärder att överväga inför den efterföljande projekteringen eller i byggskedet. En 

del miljöanpassningar kan påverka utformningen av en exploatering medan andra resulterar i åtgärder 

som fastställs som planbestämmelser. Många förslag på miljöanpassningar kan vara ambitioner eller 

försiktighetsmått som inte kan regleras i planen och som det därmed inte är helt säkert att de 

åstadkoms. 

Konsekvensbedömningen görs främst med beaktande av de åtgärder som fastställs som 

planbestämmelser eftersom de är bindande.  

För att bedöma konsekvenserna används följande skala:  

1. Stora, måttliga eller små negativa konsekvenser  

2. Ingen konsekvens 

3. Stora, måttliga eller små positiva konsekvenser  

Miljöaspektens värde och känslighet kan vara olika stort, vilket får betydelse för hur konsekvensen 

graderas. Vid bedömning av konsekvenser vägs ingreppets omfattning och det berörda objektets 

värde och känslighet in. Om ett område med högt värde störs i stor omfattning innebär det stora 
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negativa konsekvenser medan små störningar i ett område med lågt värde innebär små negativa 

konsekvenser. Princip för bedömning av konsekvenser visas i Figur 5. 

 

Figur 5. Princip för bedömning av konsekvenser som uppstå till följd av planens genomförande. 

Bedömningen av konsekvenser för miljöaspekter i denna miljökonsekvensbeskrivning har gjorts enligt 

figuren ovan med undantag för aspekterna luftkvalitet och buller. För luftkvalitet och buller används 

bedömningen acceptabel respektive oacceptabel hälsopåverkan, då ingen värdering av planområdet 

sker eftersom aspekterna är direkt kopplade till människors hälsa. 

Bedömningen av påverkan och konsekvens görs i förhållande till nuläget om inget annat anges. 

2.4 MÅL, LAGAR OCH REGLER 

För att beskriva och bedöma de förändringar som planen medför för olika miljöaspekter används olika 

juridiska, eller på annat sätt vedertagna, mål, riktlinjer och regelverk som bedömningsgrund. Dessa 

kan exempelvis vara nationella miljökvalitetsmål, riktvärden för trafikbuller samt miljökvalitetsnormer 

för grund- och ytvatten och för luftkvalitet. Under respektive miljöaspekt i kapitel 5 beskrivs krav och 

mål som legat till grund för bedömningarna av respektive miljöaspekt. Nedan beskrivs övergripande 

bedömningsgrunder. 

 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler  

De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken pekar ut ett antal principer som ska gälla för att 

undvika att människor och miljö utsätts för skada eller olägenhet. Det handlar om att 

verksamhetsutövaren ska ha tillräcklig kunskap, att bästa möjlig teknik används för att förebygga 

skada eller olägenhet, att tillämpa försiktighetsprincipen i val av kemiska produkter och att se till att 
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hushålla med energi och resurser. Alla miljökrav som ställs enligt miljöbalken bottnar i de allmänna 

hänsynsreglerna. 

 Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts av regeringen för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. 

De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU. Miljökvalitetsnormerna 

finns reglerade i 5 kap. miljöbalken. Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft och vattenkvalitet som 

behöver beaktas för detaljplanen.  

Miljökvalitetsnormerna är styrande för myndigheter, till exempel i samband med kommuners planering. 

En ny detaljplan får inte försämra statusklassningen hos en vattenförekomst eller äventyra att 

miljökvalitetsnormerna kan följas. En kvalitetsfaktor som redan har dålig status får inte försämras 

överhuvudtaget.  

 Nationella miljökvalitetsmål 

Riksdagen har beslutat att det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation 

lämna över ett samhälle där landets stora miljöproblem är lösta. För att uppnå detta så kallade 

generationsmål har 16 miljökvalitetsmål antagits. Målen beskriver den miljömässiga dimensionen av 

politiken för en hållbar utveckling och anger det tillstånd i miljön som det samlade miljöarbetet ska leda 

till senast år 2025 (år 2050 för klimatmålet). 

Av de 16 miljökvalitetsmålen bedöms följande vara relevanta för denna miljöbedömning: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Skyddande ozonskikt 

• Levande sjöar och vattendrag  

• God bebyggd miljö  

• Ett rikt växt- och djurliv 

I avsnitt 8.3 redovisas bedömning av hur planen bidrar till att uppnå eller motverka berörda 

miljökvalitetsmål. Där definieras också respektive mål. 

2.5 OSÄKERHETER 

Miljökonsekvensbeskrivningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det finns dels osäkerheter i alla 

antaganden om framtiden, dels finns det osäkerheter förknippade med analytisk kvalitet och 

kunskapsläge. Osäkerheter ligger exempelvis i att de underlag och källor som använts för miljö-

bedömningen kan vara behäftade med olika brister. Prognoser och beräkningar kan exempelvis vara 

missvisande på grund av felaktiga antaganden, felaktiga ingångsvärden eller begränsningar och 

brister i bakomliggande modeller.  

I de bedömningar som görs i denna miljökonsekvensbeskrivning har särskild hänsyn tagits till 

eventuella osäkerheter i underlag och kunskapsläget kopplat till nuvarande planförslag. Detta i 

enlighet med försiktighetsprincipen i 3 § 2 kap. miljöbalken. I de fall det finns kunskapsluckor eller 

andra osäkerheter antas därför konsekvenserna bli negativa fram till dess att osäkerheten kan 

avskrivas. 
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3 PLANFÖRSLAGET  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmeverket i Munkegärde samt att bekräfta 

och reglera befintlig verksamhet på återvinningscentral samt sorteringsanläggning och omlastnings-

station och möjliggöra en viss utveckling av dess verksamhet. 

Detaljplanen föreslår viss utökning av verksamhetsområdet, men inga nya verksamheter. Områdets 

placering relativt avskilt från omgivande bebyggelse och större vägar, till stor del omgivet av 

skogklädda höjder, bidrar till att minska risken för störningar för omgivningen. För all verksamhet inom 

planområdet krävs tillstånd enligt miljöbalken, där det regleras att verksamheten har godtagbar 

påverkan på omgivningen. Se utsnitt ur plankarta och illustrationsplan i Figur 6 och Figur 7. 

 

Figur 6 Utsnitt ur preliminär plankarta med markanvändning, bestämmelser och upplysningar.  
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Figur 7. Illustrationsplan som visar befintliga anläggningar och planerad utveckling av området (ej skalenlig). Tillkommande 
byggnader vid fjärrvärmeverket är markerade med orange färg. 

Detaljplanen möjliggör att en yta på 5000 m2 exploateras vid fjärrvärmeverket. Vilket innebär att 

detaljplanen möjliggör utbyggnad av en ny pannbyggnad med plats för en fastbränslepanna och en 

biooljepanna, med tillhörande anläggningar i form av en tippficka och bränslelager. 

Exploateringsgraden regleras genom områden som inte får förses med byggnad (prickmark). 

Bebyggelsens höjd regleras genom högsta totalhöjd om 55 meter för skorsten samt en högsta 

nockhöjd om 25 meter för övriga anläggningar och byggnader.  

Normal användning med utbyggnad av fjärrvärmeverk som medges av föreslagen detaljplan förväntas 

bli 140 GWh/år tillfört biobränsle med ett max på cirka 175 GWh/år (enligt sökt miljötillstånd).  

Inom ett område sydväst om sorteringsanläggningen och omlastningsstationen medger detaljplanen 

både vämeverk och avfallsanläggning, området regleras med högsta totalhöjd om 55 meter för 

skorsten samt en högsta nockhöjd om 25 meter för övriga anläggningar och byggnader.  

Inom återvinningscentralen samt sorteringsanläggning och omlastningsstation möjliggör detaljplanen 

uppförande av byggnader med en högsta nockhöjd om 15 meter och en sammanlagd byggnadsarea 

(BYA) om 2500 m² respektive 5000 m2, dock högst 1500 m² per enskild byggnad. Syftet är att skapa 

förutsättningar för verksamheterna att utvecklas i enlighet med de krav som kan komma att ställas. 

Det kan till exempel bli aktuellt att bedriva delar av verksamheten inomhus. Detaljplanen medger en 

utökning av återvinningscentralens område i sydväst, längs med Energivägen, för att möjliggöra en 

expansion på längre sikt. Ett område kopplat till exploateringen anges som naturmark, med regleringar 

att skogsridån ska och att väg får finnas. Vägen syftar till en nyligen anlagd intern väg till solcellsfältet. 

Detaljplanen omfattar en liten del av Energivägen, vägen regleras genom markreservat för 

gemensamhetsanläggning. 

Detaljplanen reglerar även hur dagvatten ska hanteras.  
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4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 PLANFÖRHÅLLANDEN, ANGRÄNSANDE PLANERING OCH 
VERKSAMHETER 

 Översiktsplan 

I gällande översiktsplan för Kungälvs kommun (ÖP 2010), antagen av Kommunfullmäktige 2012-01–

19, redovisas planområdet som verksamhetsområde. Översiktsplanen beskriver också att kommunen 

ska bevara och förvalta sina verksamhetsområden. 

 Detaljplaner 

Planområdet omfattas delvis av detaljplan Bioenergiverk för Kungälvs stad, aktnummer 1781, 

lagakraftvunnen 1995-07-19, som inom det aktuella planområdet anger markanvändning E1 – 

bioenergiverk, E2 - återvinningscentral, E4 – infartsgata samt NATUR, se Figur 8. Övrig mark är inte 

planlagd, till exempel sorteringsanläggningen, omlastningsstationen och den intilliggande deponin. 

   

Figur 8 Utsnitt ur planen Bioenergiverk för Kungälvs stad med bestämmelser. Föreslagen ny detaljplan markerad med röd linje. 

 Övriga kommunala strategiska och styrande dokument 

De övergripande strategiska dokument som, förutom översiktsplanen, anses relevanta för området är 

kommunens energiplan och dagvattenplan. 

I kommunens energiplan från år 2010 har detaljerade resultatmål tagits fram med utgångspunkt i 

kommunens klimatmål. Ett av dessa resultatmål för kommunen som helhet är en ökad produktion av 

fjärrvärme. I energiplanen anges också att nya byggnader i första hand ska anslutas till biobaserad 

fjärrvärme, samt att fjärrvärmenätet ska utökas i befintlig bebyggelse (Kungälvs kommun, 2010). 

Dagvattenplanen, från år 2017 består av tre delar; dagvattenpolicy, dagvattenhandbok och 

åtgärdsförslag. Planen är en del i kommunens arbete för att ställa krav på trög, ytlig dagvatten-

avledning samt lokalt omhändertagande och fördröjande nära källan. För planering inom Kungälvs 
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kommun ska alltid Svenskt Vattens senaste rekommendationer beträffande klimatfaktorer användas 

(Kungälvs kommun, 2017). 

 Angränsande verksamheter 

Den sluttäckta deponin ligger direkt intill planområdet i norr och strax väster om planområdet ligger en 

solcellsanläggning, se översiktlig bild i Figur 2. Detta är de enda direkt angränsande verksamheterna 

till detaljplaneområdet.  

4.2 RIKSINTRESSEN 

Inga riksintresseområden bedöms påverkas av detaljplaneförslaget.  

4.3 BOSTÄDER OCH BEFINTLIG BEBYGGELSE 

Inga bostäder finns inom planområdet, i Figur 9 visas en flygbild med markeringar av närmaste 

bostäder. Dessa finns vid Energivägen och Lingonvägen, cirka 250 meter sydväst om planområdet 

samt vid Romelandavägen, cirka 100 meter österut. I nordväst finns närmaste bostäder vid Älggatan, 

cirka 250 meter från planområdet. 

  

Figur 9. Ortofoto med markering av närmaste bostäder. Planavgränsning markerad med röd streckad linje. 
 

Bebyggelsen inom området för föreslagen detaljplan består av containrar, bodar, garage och 

omlastningsstation på återvinningscentralens och sorteringsanläggningens/omlastningsstationens 

område, samt anläggningar för fjärrvärmeverket. Fjärrvärmeverket är placerat på en uppbyggd platå, 

några meter över anslutningen till Energivägen. 
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I planen Bioenergiverk för Kungälvs stad regleras bebyggelsen för fjärrvärmeverket genom 

bestämmelser om högsta höjd: högsta totalhöjd för skorsten 50 meter, högsta totalhöjd för 

ackumulatortank 22 meter samt högsta byggnadshöjd 16 meter. Bebyggelsens utbredning och 

placering regleras genom mark som inte får bebyggas (prickmark). Marken inom återvinningscentralen 

är också till största delen prickad, undantaget en mindre byggrätt vid entrén med högsta byggnadshöjd 

3,5 meter och ett mindre område i nordväst där marken endast får bebyggas med ekonomibyggnader 

med högst 6 meter byggnadshöjd. Sorteringsanläggning och omlastningsstation ligger idag utanför 

detaljplan. 

4.4 GEOTEKNIK 

Planområdet består till största del av fyllnadsmaterial med omgivande berg i dagen och partier med 

lera och postglacial sand enligt SGU:s jordartskarta, se Figur 10.  

 

Figur 10 SGU:s jordartskarta. Blå linje visar detaljplaneområdet, rött visar berg i dagen, orangea fält visar lera och postglacial 
sand och grått fält visar fyllnadsmaterial. © Lantmäteriet och SGU 

Det finns inget grundvattenmagasin i eller i anslutning till planområdet enligt SGU:s kartmaterial. 

Utifrån SGU:s kartunderlag bedöms områden inom planområdet kunna innebära stabilitetsproblem vid 

förändrade förhållanden i form av till exempel tillförande laster. Geotekniska förutsättningar och 

stabiliteten inom området har utretts inom detaljplanearbetet.  

Fjärrvärmeverk 

Området vid fjärrvärmeverket har olika jordlagerföljd: 

• Söder om befintliga byggnader är jordlagerföljden representerad av grusig mulljord, 

torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg. Jorddjupen varierar kraftigt med uppmätta 

bergnivåer på mellan 1 och 16 meter under markytan.  

• Väster om fjärrvärmeverket i slänten ned mot Energivägen varierar jorddjupen mellan några 

enstaka meter, 0 – 2,5 meter, till som mest 17 meter. De större jorddjupen förekommer 

närmast Energivägen. Jordlagerföljden vid mindre jorddjup representeras av grusig mulljord, 

torrskorpelera och friktionsjord på berg. Vid större jorddjup, mer än 3 meter, representeras 

jordlagerföljden av grusig mulljord, torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg.  
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• Nordväst om fjärrvärmeverket, norr om planområdet, är jordlagerföljden representerad av 

sandigt grus (fyllnadsmassor), torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg. Uppmätta jorddjup 

till berg varierar stort mellan cirka 1,5 och 17,5 meter.  

• Norr om fjärrvärmeverket vid Energivägens slut är det uppmätta jorddjupet grundare mellan 

cirka 1,5 och 3 meter.  

Inom planområdet vid fjärrvärmeverket är stabiliteten tillfredställande för befintliga förhållanden. 

I slänten norr om Energivägen, del av den gamla deponin, uppfylls inte kraven på säkerhetsfaktor för 

befintlig stabilitet. Glidytor som ej uppfyller kraven på säkerhet sträcker sig dock ej in på planområdet. 

Inom planområde där ny slänt uppstår till följd av uppfyllnad med sprängsten (planerade förhållanden) 

krävs stabilitetshöjande åtgärder: 

• Vid jorddjup mindre än 3 meter krävs att naturliga jordlager bestående av torrskorpelera och 

mulljord schaktas bort lokalt innan fyllnadsmassor påförs.  

• Vid jorddjup större än 3 meter krävs stabilitetshöjande åtgärder i form av exempelvis KC-

pelare för att uppnå en tillfredställande stabilitet. 

Återvinningscentral samt sorteringsanläggning och omlastningsstation 

Jordlagerföljd och mäktigheten varierar inom området. För återvinningscentralen består 

jordlagerföljden av fyllnadsmaterial och friktionsmaterial (stenig grusig sand) på berg. Vid 

sorteringsanläggning och omlastningsstation består stora delar av området av friktionsmaterial på 

berg. Jorddjupen inom detta område varierar generellt mellan cirka 2,5 och 13,5 meter. Området kring 

östra lakvattendammen visar på grundare jorddjup på cirka 3 meter där jordlagerföljden representeras 

av friktionsjord på berg. 

Inom undersökningsområdet vid deponin (utanför planområdet) består översta jordlagret av en 

torrskorpelera som fungerar som täckning av deponin. Under torrskorpeleran följer ett fyllnadsmaterial 

bestående av sten, grus, lera, sand och deponimassor på berg. Från återvinningscentralen och 

deponin lutar marken svagt i riktning ned mot västra lakvattendammen. Vid släntfot invid västra 

lakvattendammen återfinns torrskorpelera som underlagras av naturliga jordlager av lera som vilar på 

fastare friktionsmaterial och berg.  

Stabilitetsförhållanden från återvinningscentralen ned mot västra lakvattendammen är tillfredställande 

både för befintliga och planerade förhållanden med utbyggnad av återvinningscentralen.  

Stabiliteten bedöms ej tillfredsställande för glidytor som berör västra slänten från deponin ner mot 

västra lakvattendammen, utanför detaljplanområdet. Glidytor som inte uppfyller krav på 

säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott sträcker sig ej in på detaljplaneområdet. Område med ej 

tillfredsställande stabilitet påverkar således inte detaljplaneområdet. 

Inom området kring sorteringsanläggningen och i anslutning till återvinningscentralen visar utförd 

stabilitetsanalys att stabiliteten är tillfredställande för befintliga och planerade förhållanden enligt 

rekommenderade krav i IEG Rapport 2:2010. Planerade förhållanden innefattar eventuell 

tillkommande belastning motsvarande en markhöjning på upp till 0,5 meter. Risk för skred in på 

detaljplanområdet bedöms ej föreligga utifrån utförda beräkningar. 

4.5 TRAFIK 

Trafikmängden i nuläget från planområdet längs Energivägen bedöms totalt vara cirka 165 000 

transporter per år, varav största delen består av lätta transporter, se Tabell 1.  

Som följd av utbyggnaden av fjärrvärmeverket förväntas antalet tunga transporter öka med cirka 1000 

om året, det gäller i princip endast flis- och asktransporter. För återvinningscentral och 

sorteringsanläggning förväntas antalet tunga transporter vara oförändrat. Andelen lätta transporter 
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förväntas öka i linje med Kungälvs kommuns befolkningsprognos och med resonmanget att fria besök 

till återvinningscentralen fortsätter. Andelen lätta transporter bedöms även öka på grund av planerad 

nedläggning av Ytterby återvinningscentral. Trafikmängderna för prognosåret 2040 bedöms totalt vara 

cirka 225 000 transporter per år, se Tabell 1. 

Tabell 1.Trafikmängder från verksamheterna längs Energivägen från planområdet (WSP, 2021o)  

 Tunga transporter Lätta transporter Totala antalet transporter 

Nuläge (år 2020) 28 000 137 000 165 000 

Prognosår 2040 29 000  196 000 225 000 

 

Planområdet ansluts från E6 via Marstrandsvägen och Rollsbovägen, via Karebyvägen och slutligen 

Energivägen. Tunga transporter styrs i möjligaste mån norrut längs Karebyvägen och Rollsbomotet, 

för att undvika sjukhuset som ligger söderut. 

5 BETYDANDE MILJÖASPEKTER 

I följande kapitel beskrivs nuläget för detaljplaneområdet samt detaljplaneförslagets miljö-

konsekvenser. Detaljplanens konsekvenser utgår från att maximal byggrätt utnyttjas. Där negativa 

konsekvenser bedöms uppstå föreslås, där det är möjligt, åtgärder för att eliminera eller mildra 

konsekvenserna. Varje avsnitt följer en struktur där avsnittet inleds med en introduktion till 

miljöaspekten och sedan ett avsnitt med, för miljöaspekten, relevanta bedömningsgrunder. Sedan 

följer ett avsnitt med de utredningar som ligger till grund för bedömningarna. Sedan beskrivs nuläget, 

det vill säga hur det ser ut inom området idag. Efter det bedöms planförslaget och konsekvenser för 

planförslaget följt av inarbetade och generella skadeförebyggande åtgärder. 

5.1 YTVATTEN  

 

 Bedömningsgrunder  

Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster 

År 2000 trädde det så kallade Vattendirektivet i kraft. Syftet med direktivet är att säkra en god 

vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kust-och grundvatten som omfattas av 

Vattendirektivet kallas formellt för vattenförekomster. 

År 2016 fastställdes miljökvalitetsnormer (MKN) för landets samtliga vattenförekomster. Miljökvalitets-

normer för vatten uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Miljökvalitets-

normer för ytvattenförekomster omfattar kemisk och ekologisk status. Den ekologiska statusen 

bedöms utifrån en femgradig skala som hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Kemisk status 

klassificeras antingen som god eller uppnår ej god. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska 

uppnå god ekologisk och god kemisk status till nästa fastställda planeringscykel inom vatten-

Ytvattnet är det vatten som ansamlas i våra hav, sjöar och vattendrag. Dagvatten är det vatten som tillfälligt ansamlas på 

markytan till följd av nederbörd, is/snösmältning eller uppträngande grundvatten. Via ytavrinning eller dagvattensystem kan 

dagvattnet nå våra ytvatten.  

Yt- och grundvatten ingår som en integrerad del av det hydrologiska kretsloppet och det sker också ett ständigt utbyte 

mellan yt- och grundvatten. Avgörande för de olika vattnens kvalitet är deras naturliga egenskaper samt den 

omgivningspåverkan de utsätts eller tidigare utsatts för. 

Påverkan på ytvatten är starkt beroende av intilliggande markanvändning. En ökad andel hårdgjorda ytor såsom asfalt ökar 

mängden dagvatten medan föroreningsmängden i dagvattnet är beroende av vilka verksamheter som finns inom 

avrinningsområdet och huruvida dagvattnet renas innan det når recipienten.  
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förvaltningen. Undantag kan dock ges där en senare tidpunkt anges, dock senast år 2027. 

Statusbedömningen bygger på klassning av ett antal underliggande så kallade kvalitetsfaktorer.  

Utöver icke-försämringskravet gällande miljökvalitetsnormer ska medlemsstaterna enligt vatten-

direktivets artikel 4 a ii "skydda, förbättra och återställa alla ytvattenförekomster". Mot bakgrund av 

denna skrivelse, och 2 kap. 2 och 3 § miljöbalken, finns det även en skyldighet att bidra till en 

förbättring av recipientens status (förbättringskravet).  

Vattenkvalitet 

Eftersom den första recipienten av vatten från planområdet, Komarksbäcken, inte är definierad som en 

vattenförekomst och därför saknar miljökvalitetsnormer har bedömningsgrunder i HVMFS 2019:25 

Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten använts för att ge en uppskattad påverkan 

på bäcken. Bedömningsgrunderna i HVFMS 2019:25 används för att bedöma påverkan på 

vattenförekomster och används vid statusklassningar som ligger till grund för miljökvalitetsnormer. 

Bedömningsgrunderna i HVMFS 2019:25 är effektbaserade värden vilket betyder att om halt i vattnet 

understiger bedömningsgrunden bedöms inga negativa effekter i eller via vattenmiljön uppstå.  

Kommunens dagvattenstrategi  

Kungälvs kommun har upprättat en dagvattenplan (beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-18) 

(Kungälvs kommun, 2017). Dagvattenplanen består av tre delar: dagvattenpolicy, dagvattenhandbok 

och åtgärdsförslag. Planen är en del i kommunens arbete för att ställa krav på trög, ytlig 

dagvattenavledning samt lokalt omhändertagande och fördröjande nära källan.  

För planering inom Kungälvs kommun ska alltid Svenskt Vattens senaste rekommendationer 

beträffande klimatfaktorer användas. Kommunen ställer också krav på att fördröjning av dagvatten i 

första hand sker inom fastighet/kvartersmark vid exploatering och ombyggnad i befintliga områden. 

Avsikten är skapa förutsättningar för en robust dagvattenhantering som inte skapar olägenhet för 

miljöer nedströms i systemen.  

Kommunen ställer krav på dagvattenrening för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppfylls i 

recipienterna. Som ett stöd vid utformandet av lösningar för dagvattenrening finns i dagvattenstrategin 

riktvärden avseende föroreningar som kan förekomma i dagvatten och dessa ska tillämpas vid 

exploatering. För befintlig bebyggelse utgör värdena istället målvärden.  

Riktlinjer för små enskilda avloppsanordningar i Kungälvs kommun är en del av kommunens VA-

strategi. Här finns de krav som gäller för att få inrätta en avloppsanläggning. 

Kommunens VA-policy 

Kungälvs kommun ansvarar för att kommunens invånare har tillgång till bra dricksvatten och att 

avloppshantering från bostäder och verksamheter sköts på ett säkert sätt, både med hänsyn till 

människors hälsa och miljön. Därför har de tagit fram en VA-policy som anger hur kommunen vill och 

bör agera, givet de förutsättningar som finns, för att uppnå en långsiktigt hållbar vatten- och 

avloppsförsörjning (Kungälvs kommun, 2015).  

Kungälvs kommuns VA-policy berör även släck- och brandvatten (Kungälvs kommun, 2015). 

 Utredningar 

Det finns dagvattenutredningar för fjärrvärmeverket och återvinningscentralen. Dagvattenutredningen 

för fjärrvärmeverket utreder hur den planerade utbyggnaden kommer påverka vattenflöden och 

föroreningsbelastning jämfört med idag, inom och från utredningsområdet. Utredningen föreslår 

lösningar för att omhänderta, fördröja och rena dagvattnet så att dagvattenstrategins riktvärden klaras 

(WSP, 2021a). Dagvattenutredningen för återvinningscentralen (Mitta, 2017) utreder kapaciteten 

avseende dagvattendammen vid återvinningscentralen. 
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För sorteringsanläggningen och omlastningsstationen framgår dagvattenhanteringen av kontroll-

program från 2016 (Renova Miljö, 2016) samt utredningen Munkegärde Brandvatten (Ramböll, 2016). 

Lakvatten för intilliggande deponi utreds i Emissionskontroll 2009 (Ramböll, 2010) samt den årliga 

miljörapporten. Deponin har ingen egentlig dagvattenhantering utan det vatten som når den rinner av 

och förs västerut respektive söderut. Vatten från deponin är medtaget i detta avsnitt för att det 

påverkar de totala utsläppen till recipient. 

I spillvattenutredningen för fjärrvärmeverket utreds verksamhetens befintliga spillvattenflöden inklusive 

avlopp samt vilken föroreningsbelastning samtliga flöden har (WSP, 2021c). Utredningen undersöker 

även hur utbyggnaden påverkar flöden och föroreningsbelastning samt föreslår ändringar för att 

reducera föroreningsbelastning. 

Spillvatten från återvinningscentralen samt sorteringsanläggning och omlastningsstationen utgörs 

endast av avlopp vilket behandlas i spillvattenutredningen för fjärrvärmeverket. 

I släckvattenutredning för fjärrvärmeverket utreds brandvatten och släckvatten för befintlig och 

planerad verksamhet (WSP, 2021b). För sorteringsanläggning och omlastningsstation redovisas 

brandvattenförsörjning och släckvattenuppsamling i utredningen Munkegärde Brandvatten (Ramböll, 

2016). För ÅVC redovisas brandvattenförsörjning och släckvattenuppsamling i dagvattenutredningen 

samt i beredskapsplanen.  

Miljörapporter från år 2020, kopplade till verksamheternas tillstånd och villkor har använts som 

underlag. 

PM Utsläpp till vatten (WSP, 2021d) är en syntes av de flesta utredningar ovan. Här redovisas 

samtliga vattenflöden och påverkan från verksamheterna på Komarksbäcken och miljökvalitetsnormer 

för vattenförekomsten Nordre älv. För mer detaljerad information hänvisas till detta dokument. 

 Nuläge 

Komarksbäcken 

Som första recipient leds avrinnande vatten från planområdet till Komarksbäcken. Komarksbäcken 

rinner upp norr om Kungälvs centrum och rinner dels i ledningar och trummor, dels i bäcksektion ner 

genom Kungälvs centrum för att sedan rinna ut i vattenförekomsten Nordre älv, se Figur 11. 

Komarksbäckens sträckning från planområdet till utloppet i Nordre älv är cirka 6 km. Nedströms 

detaljplaneområdet finns det lokaler som bedömts lämpliga som lek- och uppväxtlokaler för havsöring. 

Närmast lämpliga leklokal nedströms detaljplaneområdet är markerad med röd punkt i Figur 11, det 

finns dock vandringshinder som måste åtgärdas innan fiskar ska kunna ta sig dit. Längre ned i 

Komarksbäcken finns konstaterad havsöring. Komarksbäcken är ingen vattenförekomst och det finns 

därför inga fastställda miljökvalitetsnormer för bäcken. 
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Figur 11 Fjärrvärmeverket är ungefärligt markerat med rosa cirkel. Komarksbäcken från utredningsområdet till 
vattenförekomsten Nordre älv är markerat med blå linje. Sträckan går omväxlande genom öppna diken och kulverteringar. Blå 
pilar visar flödets riktning. Närmast lämpliga leklokal nedströms detaljplaneområdet markerad med röd punkt. 

Vattenförekomst Nordre älv 

Planområdet är beläget inom delavrinningsområde för Ovan Kvillen i Nordre älvs vattendragsyta. 

Recipient är vattenförekomsten Nordre älv (SE642012-126863), för vilken det finns fastställda 

miljökvalitetsnormer, se Tabell 2. Huvudsaklig markanvändning inom det aktuella tillrinningsområdet 

samt recipientens övriga tillrinningsområde är odlingsmark och naturmark samt villa- och 

bostadsområden med en del industrier. 

Medelvattenföringen (MQ) ifrån delavrinningsområdet Ovan Kvillen i Nordre Älvs vattendragsyta 

(SE642100-126965) är mellan åren 2013-2018 enligt SMHI vattenwebb 362 000 l/s.  

Nordre älvs ekologiska status bedöms som måttlig med kvalitetskrav att uppnå god ekologisk status till 

år 2033. Klassningen är måttlig då det finns en väsentlig påverkan på flödet som är negativ för 

fiskbestånden. Det finns även en indikation av påverkan på bottenfauna från övergödning eller 

bottensubstrat.  

Nordre älvs kemiska ytvattenstatus bedöms som uppnår ej god med kvalitetskrav att uppnå god 

kemisk ytvattenstatus, med undantag av senare målår och mindre stränga krav. Senare målår gäller 

för PFOS (perfluoroktansulfonsyra och dess derivater), eftersom det inte finns kända åtgärder för att 

sänka halter av PFOS ska istället vattenförekomsten övervakas. Mindre stränga krav, gäller för 

kvicksilver och kvicksilverföreningar samt PBDE (polybromerade difenylterar), då det bedöms vara 

tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. 
 

Tabell 2. Uppgifter om status och miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomst Nordre älv SE642012-126863, (VISS, 2022).  

Ekologisk status MKN ekologisk status kvalitetskrav Kemisk ytvattenstatus Kemisk ytvattenstatus kvalitetskrav 

Måttlig God ekologisk status till år 2033 Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus* 

*undantag om senare målår för PFOS samt kvalitetskrav uppnår ej god kemisk ytvattenstatus för kvicksilver och PBDE 
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Vattenflöden 

I Figur 12 illustreras nuvarande hantering av dagvatten, lakvatten, spillvatten och avloppsvatten. 

Samtliga nummerhänvisningar nedan sker till figuren.  

 

Figur 12. Principiell illustration av nuvarande hantering av dagvatten, lakvatten, spillvatten och avloppsvatten inom planområdet 
samt vid angränsande deponi. 

Norr om deponin rinner Komarksbäcken ner och passerar lakvattendammen (nummer 4). Här är 

vattnet opåverkat av alla verksamheter inom området. Sedan svänger den västerut och går parallellt 

med våtmarken som finns väster om planområdet (nummer 6). Detta är en anlagd våtmark och hit leds 

(efter primär rening) dagvatten, spillvatten, avloppsvatten samt lakvatten från dammarna. Våtmarken 

är utformad med ett slingrande kanalsystem med mellanliggande vattensamlingar. Våtmarken har 

olika vattendjup så att både aeroba (syrerika) och anaeroba (syrefattiga) zoner erhålls. Detta förbättrar 

förutsättningarna för kvävereduktion. Våtmarken ansluter sedan till Komarksbäcken. 

Väster om fjärrvärmeverket finns en bäckfåra (nummer 2) och en lågpunkt (nummer 1) varifrån 

naturvatten och dagvatten leds vidare i trumma under Energivägen till en ny lågpunkt. Från denna 

lågpunkt leder ett dike till våtmarken. Den största delen av dagvattnet från fjärrvärmeverket leds dock 

via kondensatvattenledningen till Komarksbäcken. Det sker ingen rening av dagvatten från 

fjärrvärmeverket i nuläget. Via lågpunkten leds även dagvatten från sorteringsanläggningen och 

omlastningsstationen, innan dagvattnet når lågpunkten har det passerat en olje- och slamavskiljare.  

Inom planområdet finns två dammar. En damm centralt (nummer 3) i vilken dagvatten från åter-

vinningscentralen leds för rening. Efter det leds vattnet via ytliga diken till våtmarken. Dagvatten-

dammen har tät botten och utloppet är försett med T-rör samt en avstängningsventil, vilket innebär att 

eventuell olja vid utsläpp eller olycka blir kvar i dammen och kan omhändertas. Den andra dammen 

inom planområdet ligger i söder (nummer 5). Den tar emot lakvatten från kompostering. Till samma 

damm rinner även en del lakvatten från den angränsande deponin. Vattnet pumpas till en större 

lakvattendamm nordväst om planområdet (nummer 4), innan det rinner vidare i ett dike för ytterligare 

rening i våtmarken längre västerut (nummer 6). Oförorenat dagvatten från deponin leds till 

Komarksbäcken och söder ut.  
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Spillvatten från planområdet består främst av kondensatvatten från fjärrvärmeverket, vilket leds via en 

kondensatledning ut i Komarksbäcken. Mängden kondensat beror på hur fuktigt bränsle som eldas 

samt hur hårt pannorna eldas. Enligt villkor i gällande tillstånd får kondensatvatten som riktvärde innan 

utsläpp högst innehålla 10 mg per liter suspenderade material. Utgående kondensat ska även hålla ett 

pH-värde mellan 6,5–9,0 och en temperatur på högst 40 °C. Temperaturen loggas två gånger per 

dygn och övriga parametrar kontrolleras månadsvis under eldningssäsong (generellt oktober till april). 

En gång om året tas prov på metallhalter i kondensatet. Spillvatten i form av processvatten från 

fjärrvärmeverkets pannhus (pann-, spol- och slaskvatten) går via en oljeavskiljare för att sedan ledas 

via kondensatledningen till Komarksbäcken. Från sorteringsanläggningen och omlastningsstationen 

samlas spillvatten upp i en tank och körs iväg med lastbil.  

Planområdet ingår idag inte i kommunalt verksamhetsområde för VA. Verksamheterna har kommunalt 

vatten men en gemensam enskild avloppsanläggning. Avloppsvatten från både fjärrvärmeverket, 

återvinningscentralen samt sorteringsanläggningen och omlastningsstationen renas i en 

slamavskiljare inne på fjärrvärmeverkets område och i en markbädd (nummer 7), för att sedan ledas 

via ytliga diken till våtmarken. Det rör sig om en uppskattad total mängd på 775 m3 per år. 

Markbädden är belägen vid ett lågområde med våtmarkskaraktär. Markbädden klarar inte dagens krav 

på fosforrening.  

I PM Utsläpp till vatten (WSP, 2021d) har flöden och föroreningsmängder beräknats både för nuläge 

och för framtida utbyggnad. Detta redovisas under avsnittet om detaljplanens konsekvenser. 

I nuläget finns ingen hantering av släckvatten inom fjärrvärmeverket. Vid en händelse av brand är 

risken stor att släckvatten når Komarksbäcken och omgivande markytor utan rening. Vid återvinnings-

centralen samlas släckvatten i den befintliga dagvattendammen, som har en avstängningsventil vilket 

minimerar risken att förorenat vatten leds vidare mot Komarksbäcken. Inom sorteringsanläggningen 

och omlastningsstationen är dagvattensystemet utformat med en ventil som stängs vid brand. Detta 

innebär att ledningarna i området fungerar som magasin för släck-vatten. Ledningarna är 

dimensionerade för detta ändamål. När magasinen är fulla kan en viss mängd släckvatten 

magasineras på markytan. Vid ännu större mängder släckvatten kan den södra lakvattendammen 

öppnas för släckvatten. 

Villkor och provtagningar 

De tillståndspliktiga verksamheterna har villkor som gäller hantering av vatten och påverkan på vatten 

med tillhörande kontrollprogram. 

För fjärrvärmeverket pågår en ansökan om nytt miljötillstånd för befintlig och utökad verksamhet på 

fjärrvärmeverket. Provtagningar av utgående vatten sker för den befintliga verksamheten. 

I villkoret för återvinningscentralen anges att dagvatten från ytor där avfall lagras ska samlas upp och 

avledas via en dagvattendamm med slam- och oljeavskiljande funktion. Provtagning sker kvartalsvis 

på utgående vatten från dagvattendammen.  

I villkoret för sorteringsanläggningen och omlastningsstationen anges att vatten som uppkommer inom 

anläggningen från hårdgjorda ytor ska genomgå partikel- och oljeavskiljning i anslutning till 

verksamhetsområdet innan avledning sker till våtmarken. Vatten som uppkommer i omlastnings-

stationen ska avledas till spillvattennätet eller samlas upp i en sluten tank. Detta eftersom det inte 

finns något spillvattennät. Dagvatten analyseras löpande både före och efter slam- och oljeavskiljaren, 

samt efter lågpunkten (nummer 1) efter en trumma som ligger under vägen. 

Vid deponin finns villkor om att lakvatten ska samlas upp i magasin i deponins nordvästra del och 

genom ledning avledas till och behandlas i våtmark. Provtagningar sker kontinuerligt vid flertalet 

punkter för grundvatten och lakvatten, bland annat vid lakvattendammarna och våtmarken.  
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 Detaljplanens konsekvenser 

Vattenflöden 

Hanteringen av dagvatten, lakvatten och spillvatten kommer ske genom befintliga lösningar, med 

undantag vid fjärrvärmeverket, se Figur 13. I samband med utbyggnaden av fjärrvärmeverket planeras 

en dagvattendamm (nummer 8 i Figur 13). Dagvattendammens volym och utformning är anpassad för 

att uppnå den fördröjning och rening som krävs för att uppfylla de riktvärden som finns i Kungälvs 

kommuns dagvattenplan. Dagvattendammen kommer i planförslaget fastslås med egenskaps-

bestämmelsen b2 – Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering. Vid fjärrvärmeverket kommer 

allt dagvatten från anläggningsområdet, tak och asfaltsytor ledas via dagvattenbrunnar till den nya 

dagvattendammen. Även befintlig verksamhet kommer anpassas för att dagvatten ska rinna mot 

dagvattenbrunnar och ledas till dammen. Från dagvattendammen kommer dagvatten ledas mot 

våtmarken (nummer 6 i Figur 13). Vatten från omgivande höglänt naturmark ska hindras från att nå 

fjärrvärmeverkets utbyggnad genom ett mot omgivningen avskärande dike, som är dimensionerat för 

att även hantera vatten vid skyfall (nummer 2 i Figur 13). 

 

Figur 13. Principiell illustration av planförslagets hantering av dagvatten, lakvatten, spillvatten och avloppsvatten efter utbyggnad 
av fjärrvärmeverket. 

Den nya dagvattendammen vid fjärrvärmeverket ska utformas för att främja sedimentering, filtrering 

och biologiska reningsprocesser samt hantera fördröjning av dagvatten. Även det lätt kontaminerade 

spillvattnet som i nuläget går via oljeavskiljare och sedan via kondensatledningen till Komarksbäcken 

kommer att ledas till dagvattendammen. Spillvattnet ska innan det når dagvattendammen passera en 

oljeavskiljare. Dagvattendammen ska även fånga upp släckvatten och fungera som en källa till brand-

vatten vid släckningsarbete. Dagvattendammen fungerar också som en skyddsfunktion om det 

osannolika skulle hända att en oljeläcka tar sig förbi befintliga skyddssystem. Oljan kommer då att via 

dagvatten- och spillvattenbrunnar nå dagvattendammen där den kan samlas upp. Dammen är 

konstruerad så att utöver den permanenta volymen, 100 m3, kan ytterligare en volym om 220 m3 få 

plats. Denna volym är dimensionerad för att hantera fördröjning av dagvatten samt uppsamling av 

släckvatten. Dammen ska utformas med en avstängningsventil, så att den vid en eventuell brand eller 

olycka inte avvattnas. Släckvatten eller olja kan då hämtas med sugbil för destruktion.  
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Detaljplanen ger utrymme att utöka den hårdgjorda ytan kring återvinningscentralen. Beroende på hur 

återvinningscentralen då utformas kan den befintliga dagvattendammen behöva utökas och flyttas. 

Tillkommande hårdgjord yta innebär att en större volym dagvatten behöver fördröjas och renas inom 

området. Volym och placering avgörs när det blir aktuellt att utöka återvinningscentralen och när det 

finns mer underlag om verksamhetens behov och tillkommande hårdgjord yta. Dagvattendammen ska 

dimensioneras så att riktvärdena i kommunens dagvattenpolicy uppnås. Systemet behöver vara 

utformat med liknande säkerhetsanordningar som i nuläget, för att minimera risk att föroreningar 

sprids i händelse av brand eller annan olycka.  

Mängden kondensatvatten kommer öka efter utbyggnaden av fjärrvärmeverket till följd av att en ny 

fastbränslepanna byggs. Kondensatvatten kommer fortsättningsvis ledas direkt till Komarksbäcken via 

kondensatvattenledningen. I det nya miljötillståndet kommer (utöver befintliga villkor för suspenderat 

material, pH-värde och temperatur) även ett villkor för metallhalter i kondensatvattnet.  

Dagvattenhantering kommer stärkas genom egenskapsbestämmelser i planförslaget. För fjärrvärme-

verket, återvinningscentralen samt sorteringsanläggningen och omlastningsstationen föreslås 

egenskapsbestämmelser i form av b1 – Marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och leds till 

dagvattenanläggningar inom respektive verksamhets område.  

Befintlig markbädd kommer att avlägsnas och ersättas med ny avloppsvattenrening (markbädd eller 

minireningsverk) så att Kungälv kommuns riktvärden för enskilda avloppsanordningar uppnås. Dagens 

slamavskiljare kommer finnas kvar. Mängd eller sammansättning av avloppsvatten bedöms inte 

ändras till följd av planförslaget. Väster om återvinningscentralen planläggs ett mindre område för 

tekniskt ändamål, E3 Avloppsanläggning. Här tillåts även en mindre byggnad om det skulle vara 

nödvändigt för avloppsreningen. 

Påverkan på Komarksbäcken 

Fokus för bedömningen har varit på föroreningshalter eftersom bedömningsgrunderna i HVMFS 

2019:25 är baserad på halter och inte mängder.  

För att kunna bedöma sammanlagda halter i Komarksbäcken undersöktes fem utsläppspunkter och 

tre blandpunkter. Dessa redovisas i kartan i Figur 14. Samtliga flöden är ungefärliga och anges 

(före/efter) ombyggnad. 
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Figur 14 Utsläppspunkter (D, M, Y2, Y1, K) och blandpunkter (U, B, L) för bedömning av miljöbelastning i Komarksbäcken. 
Flöden före och efter utbyggnad av värmeverket. 
 

Blandpunkt U är den punkt där kondensatvatten (och innan utbyggnad även dagvatten+spillvatten) 

från fjärrvärmeverket blandas med Komarksbäcken. Eftersom bäckfåran tidvis torkar ut bedöms här 

inte finnas några högre naturvärden. 

Blandpunkt B är den punkt där utloppet från våtmarken blandas med vattnet ifrån blandpunkt U. 

Blandpunkt L är den punkt där den första potentiella lämpliga leklokalen för havsöring har identifierats. 

I denna punkt har halterna ifrån blandpunkt B spätts ut. I denna punkt är det önskvärt att ytvattnet 

klarar bedömningsgrunderna i HVMFS 2019:25. 

Tabell 3 redovisar de flöden och halter som beräknats i blandpunkter. I tabellen anger ”Före” de halter 

som beräknats före utbyggnad och ombyggnad av värmeverket, det vill säga nuläget. I nuläget är 

kondensatmängden är mindre samt att dagvattnet är orenat och släpps i utsläppspunkt K istället för i 

punkt D. 
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Tabell 3 Flöde och halter beräknade i blandpunkter (µg/l). 

Ämne U Före U Efter B Före B Efter L Före L Efter Bedömningsgrund 

Flöde l/s 4,0 4,7 14,0 15,0 35,0 36,0  

Tot. P  65,1 60,4 42,9 43,4 17,2 18,2  

Tot. N 3011 3870 2390 2648 957 1109  

Arsenik 2,6 3,4 0,7 1,1 0,3 0,4 0,5 

Bly 5,4 5,7 1,8 2,1 0,7 0,9 1,2* 

Koppar 10,4 11,5 4,4 5,2 1,8 2,2 0,5* 

Zink 162,4 200,7 48,7 65,7 19,5 27,5 5,5* 

Kadmium 0,4 0,5 0,2 0,20 0,1 0,09 ≤ 0,08 - 0,25** 

Krom 9,1 11,5 3,2 4,1 1,3 1,7 3,4 

Nickel 17,7 23,0 6,6 8,7 2,7 3,6 4* 

Kvicksilver 1,02 1,38 0,36 0,49 0,15 0,21 0,07*** 

SS 4259 5745 1214 1784 486 747 - 

Olja 0,0960 0,0000 0,0273 0,0071 0,0109 0,0030 - 

BaP 0,00576 0,00000 0,00164 0,00041 0,00066 0,00017 0,00017 

BbF 0,030 0,000 0,009 0,002 0,003 0,001 0,017 

BkF  0,007 0,000 0,002 0,000 0,001 0,000 0,017 

BgP 0,0118 0,0000 0,0034 0,0008 0,0013 0,0004 0,0082 

IND 0,0103 0,0000 0,0029 0,0007 0,0012 0,0003 Ej tillämpligt 

Bensen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6 

Diuron 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 

TBT 0,0074 0,0000 0,0021 0,0018 0,0008 0,0007 0,0002 

NH4-N 653 836 474 531 190 222 - 

COD       - 

BOD 1486 2006 450 647 180 271 - 

TOC 2821 2397 14927 13826 5974 5790 - 

Ammoniak**** 2,83 3,62 2,05 2,30 0,82 0,96 1 

Svavel 38724 52277 11035 16232 4416 6797  

Natrium 113102 146968 32229 47196 12899 19764  

*Biotillgänglig halt 

**Riktvärde beror på hårdhetshalt ≤ 0,08 (klass 1), 0,08 (klass 2), 0,09 (klass 3), 0,15 (klass 4), 0,25 (klass 5) 

***Riktvärdet för kvicksilver är maximalt tillåten koncentration då riktvärde för årsmedelvärde saknas 

****Beräknad med hjälp av ammoniumkväve i enlighet med HVMFS 2019:25 

I tabellen markeras de värden som överskrider sin bedömningsgrund med fet stil. Bedömningsgrunden 

för vissa metaller är baserad på biotillgänglig halt. De värden som är markerade med fet och kursiv stil 

är de ämnen vars totalhalt överstiger sin bedömningsgrund men de ska relateras till biotillgänglig halt 

vilket görs i Tabell 4 nedan.  

Biotillgängligheten styrs av pH, DOC (löst organiskt kol) samt Ca. Den biotillgängliga halten är 

generellt betydligt mindre än totalhalten. Detta eftersom tungmetaller oftast binder in till partiklar i 

vatten och den biotillgängliga delen är löst. Stödparametrar saknas och därmed kan inte biotillgänglig 

halt beräknas. WSP:s erfarenhet vid beräkning av biotillgänglig halt är att den uppgår till mellan 2-

25 % av totalhalten. För att bedöma biotillgänglig halt i tabellen ovan har därför ett antagande om 

20 % biotillgänglighet gjorts. Resultatet för de ämnen som har bedömningsgrund på biotillgänglig halt 

visas i Tabell 4 nedan. 

Tabell 4 Biotillgänglig halt i de tre blandpunkterna samt bedömningsgrunden. 

 U Efter U efter biotillg. 

halt 20% 

B Efter B efter biotillg. 

halt 20% 

L Efter L efter biotillg. 

halt 20% 

Bedömnings-

grund 

Bly 5,7 1,1 2,1 0,4 0,9 0,2 1,2* 

Koppar 11,5 2,3 5,2 1,0 2,2 0,4 0,5* 

Zink 200,7 40,1 65,7 13,1 27,5 5,50 5,5* 

Nickel 23,0 4,6 8,7 1,7 3,6 0,7 4* 

*Biotillgänglig halt 
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Resultatet visar att biotillgänglig halt riskerar att överskridas i punkt U samt B. I punkt L överskrids inte 

den inte. Sträcka mellan U och B riskerar alltså att få halter som är över bedömningsgrunden. Denna 

sträcka torkar emellertid ut emellanåt vilket leder till lägre naturvärden. Sträckan är också påverkad av 

förhöjda halter sedan lång tid. Det bedöms som låg risk att höga naturvärden ska förloras på sträcka U 

till B. 

I blandningspunkt B överskrids bedömningsgrunderna för koppar och zink. Överskridandena är dock 

små och bara en liten nedskrivning av den antagna halten biotillgänglighet (20%) skulle göra att 

halterna kom under bedömningsgrunderna. Även flödet från Y2 är osäkert och ett något ökat 

antagande på flödet hade också gjort att halterna kom under bedömningsgrunderna. Slutligen är de 

faktiska metallhalterna i kondensatet ifrån värmeverket mellan 10–20 % av de halter som ingår i 

beräkningarna. I beräkningarna ingår nämligen de halter som söks för i miljötillståndet för 

utbyggnaden av fjärrvärmeverket, och dessa är alltså högre än medelvärdet av de halter som släpps 

ut i praktiken. Det finns alltså skäl att tro att även blandpunkt B kan klara bedömningsgrunderna. 

I punkten L är samtliga halter förutom kvicksilver och TBT (tributyltenn) under sina bedömnings-

grunder. TBT är vanligt förekommande i bottenfärg till båtar och återfinns huvudsakligen i marina 

miljöer. Det beräkningsverktyg som används för dagvattenberäkningarna (StormTac) utgår ifrån 

schabloner som utgår ifrån olika typer av industri. Sannolikt överskattas bidragen av TBT i detta 

specifika fall. 

Kvicksilvret härstammar främst från bränslet (flisade grenar och toppar från träd, flisad bark och flisad 

stamved) till panna P3, P4 och P5 på värmeverket. Riktvärdet för kvicksilver är maximalt tillåten 

koncentration då riktvärde för årsmedelvärde saknas. Den halt som ingår i beräkningarna är sökt halt 

2,4 µg/l. Maximalt uppmätt halt i P3 och P4 är 2 µg/l. Under de 11 mätningar som finns av befintligt 

kondensat är halten kvicksilver över 1 µg/l vid fyra tillfällen. Det finns alltså skäl att anta att 

bedömningsgrunden kommer att överskridas. Medel på uppmätta halter från P3 och P4 är 1,06 µg/l. 

Det kan alltså antas att den genomsnittliga halten vid L är 44% av vad som redovisas, alltså 0,09 µg/l 

att jämföra med bedömningsgrunden på 0,07 µg/l.  

Det ska noteras att det är den ökade mängden kondensatvatten från fjärrvärmeverket som medför den 

största ändringen i och med planförslaget. De halter av metaller som används för kondensatet i 

beräkningarna är (som nämndes ovan) sökta halter för villkoret i miljötillståndet. I praktiken är halterna 

mycket lägre. Metallhalterna i första recipient kan alltså förväntas vara mycket lägre än vad 

beräkningarna ovan visar. 

Halten totalfosfor och totalkväve beräknas öka marginellt efter utbyggnad. Av de två näringsämnena 

har totalkväve högst beräknad halt. Kväve är dock inte näringsbegränsande i limniska miljöer 

(inlandsvatten). Näringsbegränsande är istället fosfor då det i limniska system finns överskott av kväve 

men underskott av fosfor enligt N/P-kvoten. Detta betyder att halten totalfosfor är avgörande för 

Komarksbäckens övergödning och de halterna ökar endast marginellt. Bedömningsgrunderna för 

näringsämnen finns i form av ett referensvärde, dessa referensvärden beräknas specifikt för varje 

vattenförekomst och de saknas för Komarksbäcken eftersom bäcken inte är en vattenförekomst samt 

underlag av stödparametrar saknas. 

Påverkan på vattenförekomst Nordre älv 

Efter punkt L späds halterna från 35 l/s till 100 l/s när de når huvudflödet i Komarksbäcken. I Nordre 

älv späds halterna ytterligare upp till medelvattenföringen 362 000 l/s. 

I punkt L är samtliga halter utan kvicksilver och TBT under sina bedömningsgrunder enligt HVFMS 

2019:25. När vattnet flödar vidare i Komarksbäcken mot Nordre älv ökar utspädningen gradvis och 

halterna minskar långt under sina bedömningsgrunder. Även kvicksilver når under nivån för sin 

bedömningsgrund. TBT förutsätts inte finnas i planområdet i den omfattning som modellerna visar 

men skulle oavsett spädas långt under sin bedömningsgrund. 
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Villkor och provtagningar 

Fjärrvärmeverket kommer få nya miljövillkor för både befintlig och tillkommande verksamhet. Det kan 

medföra ändrade provtagningsrutiner. Inga förändringar av övriga verksamheter sker gentemot 

nuläget.  

Samlad bedömning 

Planområdet har ingen direkt kontakt med en vattenförekomst. Närmaste recipient bedöms ha små 

naturvärden närmast planområdet, men då det nedströms en bit ifrån planområdet finns möjliga lek- 

och uppväxtlokaler för havsöring bedöms miljöaspekten ytvattnets värde och känslighet som måttliga.  

För återvinningscentralen samt sorteringsanläggningen och omlastningsstationen innebär föreslagen 

detaljplan inte några förändringar gällande hantering av ytvatten. 

För fjärrvärmeverket innebär utbyggnaden en del förändringar mot nuläget, främst kopplat till ökningen 

av kondensatvatten och hantering av dagvatten, släckvatten och avloppsvatten. Ökat 

kondensatutsläpp medför små negativa effekter. Då ingen fördröjning eller rening sker av dagvatten 

vid fjärrvärmeverket i nuläget, innebär den nya dagvattendammen små positiva effekter. Möjligheten 

att samla upp släckvatten ger små positiva effekter. En ny avloppsvattenrening innebär att en 

fosforfälla tillkommer, vilket ger positiva effekter. Summerat blir det små negativa effekter, på grund av 

den ökning av halter som visas i Tabell 3. 

Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för närmaste recipient men ingen 

konsekvens för vattenförekomsten Nordre älv. 

Påverkan från planområdet bedöms inte motverka möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna i Nordre 

älv. 

 Förslag på skadeförebyggande åtgärder 

Åtgärder som regleras i detaljplan 

E3 – avloppsanläggning för att skapa bättre förutsättningar för att förbättra hanteringen av 

hushållsavloppsvatten. 

b1 – Marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och leds till dagvattenanläggningar inom 

respektive verksamhets område.  

b2 – Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering. 

Åtgärder som inte regleras i detaljplanen  

Ny avloppsvattenrening (markbädd eller minireningsverk) ska uppfylla Kungälv kommuns riktvärden 

för enskilda avloppsanordningar. 

Dagvatten från fjärrvärmeverket ska uppfylla kommunens riktvärden. 

Kondensat från fjärrvärmeverket ska uppfylla villkoren i nytt miljötillstånd. 
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5.2 ÖVERSVÄMNING 

 

 Bedömningsgrunder 

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall 

Länsstyrelserna i Stockholms län och Västra Götalands län har valt att använda återkomsttiden 

100årsregn som vägledande för hur en bedömning av översvämningsrisken ska göras 

(Länsstyrelserna, 2018). Länsstyrelsen rekommenderar att: 

• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från 

minst ett 100-årsregn. 

• Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder 

säkerställs. 

• Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan 

upprätthållas vid en översvämning. 

• Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas. 

 Utredningar 

En skyfallsutredning har genomförts som täcker planområdet (WSP, 2022). Analyserna har 

genomförts i Scalgo Live och redogör för eventuella instängda områden, risk för översvämning, 

maximala vattendjup och flödesvägar. Analysen visar situationen vid ett 100-årsregn med 20 minuters 

varaktighet och klimatfaktor 1,25. Resultatet ska betraktas som indikativt. 

Specifikt vid fjärrvärmeverket har en analys av möjliga flödesvägar samt maximala vattendjup vid 

skyfall utförts, för att undersöka eventuella instängda områden och risk för översvämning inom 

fjärrvärmeverkets område (WSP, 2021a). Analysen har gjorts utifrån ett 100-årsregn och 30 minuter 

varaktighet, med en klimatfaktor på 1,25. 

 Nuläge 

Genom planområdet går en vattendelare, ena halvan av planområdet avrinner åt väster där det finns 

en stor översvämningsyta, som bland annat omfattar Komarksbäcken och våtmarken. Andra halvan av 

planområdet leds ner mot Romelandavägen och vidare mot Kungälvs centrum. Det finns således 

ingen avrinning av skyfallsvatten till säker plats nedströms. I Figur 15 illustreras resultat från 

skyfallsanalysen. 

Då fjärrvärmeverket är en samhällsviktig funktion har tillgängligheten till planområdet vid skyfall 

analyserats. Vid Energivägen har tre riskområden identifierats, där vatten kan komma att strömma 

över, eller i värsta fall genom väguppbyggnaden, med risk att vägen eroderar bort. Riskområdena 

illustreras med cirklar i Figur 15. För att säkerställa tillgängligheten till planområdet krävs åtgärder i 

form av till exempel större eller fler trummor under Energivägen, för säker avledning vid ett skyfall.  

Framtidens klimat kommer att skilja sig från dagens. Bland annat förutses ökade nederbördsmängder. Denna ökning 

bedöms ske både i form av en ökad intensitet och frekvens av extrem nederbörd.  

För att sträva mot ett hållbart samhällsbyggande är det viktigt att anpassa ny bebyggelse och ny infrastruktur till kommande 

klimatförändringar. Översvämning sker exempelvis när vatten blir stående och inte kan ledas bort naturligt eller via ett 

ledningssystem.  
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Figur 15. Karta med marköversvämningsytor (blå fält) och rinnvägar (blå linjer) vid ett 100-årsregn för nuläget utan utbyggnad. 
Planområde är markerat med vit streckad linje. Vita cirklar markerar riskområden vid Energivägen, där översvämning kan få 
konsekvenser för tillgängligheten till planområdet. 

Resultat från skyfallsutredningen vid fjärrvärmeverket visar att det finns två lågpunkter inom 

fjärrvärmeverkets område där vatten samlas vid skyfall. 

 Detaljplanens konsekvenser 

Situationen nedströms planområdet får inte förvärras av förändringar inom planområdet. Allt vatten 

som i dagsläget uppehålls inom planområdet behöver uppehållas inom området även efter utbyggnad. 

Detaljplanen rymmer flexibilitet för framtida utvecklingsmöjligheter gällande eventuella byggnationer.  

I dagsläget finns endast konkreta planer på utbyggnad av fjärrvärmeverket. För fjärrvärmeverkets 

område bedöms det finnas förutsättningar att hantera skyfall utan oacceptabel risk för skada av 

människor eller egendom, under förutsättning att bebyggelse och omgivande mark höjdsätts på 

lämpligt sätt och att skyfallsutredningens rekommenderade skyfallsvägar anläggs. För att hantera 

vattenmängder från omgivande naturmark vid skyfall och separera oförorenat markvatten från 

industrimark, föreslår fjärrvärmeverkets dagvattenutredning ett avskärande dike. Diket ska avledas vid 

sidan av den nya dagvattendammen. Åtgärderna som föreslås bedöms inte påverka andra 

flödesvägar eller lågpunkter förutom de inom fastigheten för fjärrvärmeverket. Det grundas på att inga 

ändringar av flödesriktning planeras.  

Den befintliga lågpunkten söder om Energivägen är i planen Bioenergiverk för Kungälvs stad allmän 

plats, natur, och kommer förbli så, vilket innebär att kommunen har full rådighet över ytan. Det innebär 

att lågpunkten även i fortsättningen kan nyttjas som översvämningsyta 

När det blir aktuellt med byggnation vid återvinningscentral samt sorterings- och 

omlastningsanläggning måste bebyggelse och mark höjdsättas på lämpligt sätt. Om befintliga 

lågpunkter byggs bort måste de volymer som då trycks undan kunna uppehållas på annan plats inom 

planområdet. Det bedöms kunna hanteras då det finns stora ytor att tillgå. Fria vattenvägar behöver 

säkerställas vid nybyggnation. Byggnader ska inte placeras så att de skär av befintliga skyfallsstråk 

eller så ska nya säkra skyfallsstråk skapas men hjälp av höjdsättning. 

Likt nuläget krävs åtgärder för att säkerställa tillgängligheten till planområdet vid Energivägen.  
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Samlad bedömning 

Fjärrvärmeverket bedöms som en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär en hög värdering av 

planområdet. 

En förutsättning som tas i beaktning vid bedömning är att bebyggelse och omgivande mark höjdsätts 

på lämpligt sätt. Det bedöms som möjligt att genomföra åtgärder inom planområdet för att hantera 

framtida skyfall samtidigt som mängden hårdgjorda ytor ökar.   

Den nya dagvattendammen vid fjärrvärmeverket kommer bidra till en fördröjning av dagvatten vilket 

ses som positivt. Det bedöms även som positivt att ett avskärande dike anläggs för att minimera risken 

för påverkan från omgivande naturmark på fjärrvärmeverket. Mängden hårdgjorda ytor ökar men den 

nya dragningen av dagvatten till dagvattendammen garanterar nödvändig avledning och fördröjning. 

Planförslaget i området för fjärrvärmeverket bedöms medföra små positiva konsekvenser. 

Tillgängligheten via Energivägen måste säkerställas.  

Detaljplanen bedöms inte innebära någon konsekvens gällande översvämning.  

 Föreslag på skadeförebyggande åtgärder 

Åtgärder som regleras i detaljplan 

Förutom det som reglerar dagvatten finns inga åtgärder som regleras i detaljplan. 

Åtgärder som inte regleras i detaljplanen 

Ett avskärande dike för att hantera vatten från omgivande naturmark vid skyfall och separera 

oförorenat markvatten från industrimark vid fjärrvärmeverket. 

Bebyggelse och omgivande mark höjdsätts på lämpligt sätt vid projektering av fjärrvärmeverket.  

5.3 NATURMILJÖ 

 

 Bedömningsgrunder 

Artskyddsförordningen  

I artskyddsförordningen (2007:845) (Miljödepartementet, 2007) finns bestämmelser kring de djur- och 

växtarter som är fridlysta i Sverige. Bland de arter som omfattas av artskyddsförordningen finns bland 

annat de arter som listas i art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Alla vilda fåglar, alla växt- och 

djurarter betecknade med bokstaven N eller n i förordningens bilaga 1, samt alla växt- och djurarter i 

bilaga 2 är fridlysta enligt Artskyddsförordningen (2007:845). Detta innebär att det är förbjudet att 

samla in, döda, skada eller fånga individer samt att ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. För 

alla vilda fåglar samt för arter betecknade med bokstaven N eller n i förordningens bilaga 1 (4 §) gäller 

även att det är förbjudet att störa djuren, eller att skada deras fortplantningsområden eller viloplatser. 

Länsstyrelsen kan i enskilda fall och endast under mycket specifika omständigheter medge dispens 

enligt 14 och 15 § artskyddsförordningen. 

Rödlistan 

Rödlistan är en förteckning över de växt- och djurarter vars framtida överlevnad i Sverige bedömts 

vara osäker. Listan har ingen juridisk status och arter som rödlistas får således inte per automatik ett 

juridiskt skydd. Däremot är en del rödlistade arter skyddade enligt lagstiftning, exempelvis 

Naturmiljö är ett mångtydigt och vitt begrepp. Naturmiljöns värden utgörs dels av hela naturtyper, såväl naturliga som 

kulturpräglade, dels av enskilda växt- och djurarter. Skyddet och vårdandet av naturmiljöer är en förutsättning för att kunna 

bevara den biologiska mångfalden och i förlängningen allt biologiskt liv, likaså de funktioner och processer som är viktiga för 

att ekosystem och livsmiljöer ska bestå och utvecklas. 
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artskyddsförordningen. Rödlistade arter är grupperade enligt sex kategorier för olika grad av 

sällsynthet och risk för utdöende. De arter som är rödlistade är indelade i följande kategorier: 

• Nationellt utdöd (RE) 

• Akut hotad   (CR) 

• Starkt hotad   (EN) 

• Sårbar   (VU) 

• Nära hotad   (NT) 

SIS-standard för naturvärdesinventering 

Den systematiska naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta underlaget för biologisk mångfald. 

Rödlistade arter, signalarter eller andra värdearter noteras. Naturvärdesbedömningen baseras på att 

kartlägga egenskaper i naturen (strukturer, åldersfördelning, avdöende, topografi, bördighet, 

kulturpåverkan med mera) som är av betydelse för mängden kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande 

svampar, fåglar, insekter och övriga djur, det vill säga biologisk mångfald. Enligt den SIS standard 

som används för naturvärdesinventering delas naturvärden in i fyra olika klasser (SIS, 2014):  

• Högsta naturvärde (klass 1) 

• Högt naturvärde (klass 2) 

• Påtagligt naturvärde (klass 3)  

• Visst naturvärde (klass 4) 

 Utredningar 

Två naturvärdesinventeringar har genomförts, en vid fjärrvärmeverket (WSP, 2020a) och en vid 

återvinningscentralen (WSP, 2021e). Båda inventeringarna innehåller en övergripande sökning i 

artportalen av tidigare fynd av naturvårdsarter som delvis innefattar området sorteringsanläggningen 

och omlastningsstationen. Dessutom har även inventeringar i fält genomförts. 

 Nuläge 

Området vid fjärrvärmeverket utgörs av skogsmark dominerad av tall och bok, som inte hyser några 

högre naturvärden. Vid naturvärdesinventeringen avgränsades två naturvärdesobjekt (N1 och N2), 

som båda utgörs av skogsmark, se Figur 16. 

Objekt N1 bedöms ha påtagligt naturvärde (klass 3), främst kopplat till förekomsten av ett antal medel-

grova till grova tallar samt en relativt god förekomst av död ved. Tallarna har dock inte utvecklat den 

pansarbarkstruktur som tyder på riktigt hög ålder och avsaknaden av naturvårdsarter indikerar att 

området inte har någon längre skoglig kontinuitet. Större bestånd av den fridlysta arten revlummer 

förekommer på flera platser i utkanten av objektet. Inom objekt N1 finns en stenmur, vilken inte 

omfattas av det generella biotopskyddet eftersom den inte är belägen i jordbruksmark. Objekt N2 har 

ett visst naturvärde (klass 4) och utgörs av bok- och ekskog med inslag av tall, gran och björk. Här är 

det dock ont om både grova träd och död ved. Objektet bedöms ha visst biotopvärde kopplat till 

förekomsten av hassel och vide som är av värde för fåglar och pollinerande insekter. Det finns även 

några äldre sälgar. 

Inga objekt som omfattas av det generella biotopskyddet finns inom inventeringsområdet för 

fjärrvärmeverket. 
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Figur 16 Avgränsade naturvärdesobjekt och andra naturvårdsintressanta objekt inom inventeringsområdet vid värmeverket. 
 

Området vid återvinningscentralen består av främst ädellövskog av framförallt ek, bok och alm. Vid 

naturvärdesinventeringen avgränsades tre naturvärdesobjekt, se Figur 17. Samtliga bedöms ha ett 

visst naturvärde (klass 4). 

Objekt 1 utgörs av den centrala dagvattendammen för återvinningscentralen. Vattensamlingar är 

generellt sett alltid viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de skapar variation i landskapet och 

livsmiljöer för många olika organismgrupper, som till exempel groddjur, insekter och kärlväxter. I det 

här fallet bedöms vattenkvaliteten vara dålig för groddjur och andra vattenlevande organismer vilket 

gör att dammen endast bedöms ha visst naturvärde. Större delen av inventeringsområdet (objekt 2 

och 3) består av skogsmark. Naturvärdesklassningen är främst baserad på att det finns en relativt hög 

variationsrikedom vad gäller träd och buskar, varav många bärande och blommande arter, till exempel 

slån, rönn, hassel och olvon, som är viktiga för insekter och fåglar. Trädbeståndet är dock inte särskilt 

gammalt och det är ont om död ved. Även avsaknaden av naturvårdsarter indikerar att området inte 

har någon längre skoglig kontinuitet. Det förekommer en stenmur, vilken inte omfattas av det generella 

biotopskyddet eftersom den inte är belägen i jordbruksmark. Muren kan vara viktig ur ett naturvårds-

perspektiv eftersom den skapar potentiella livsmiljöer för grod- och kräldjur, mossor, lavar och 

insekter. 

Inom objekt 2 påträffades en vanlig groda (Rana temporaria). Vanlig groda är fridlyst i hela landet 

enligt 6 § artskyddsförordningen. Arten förekommer dock i stort sett i hela landet och klassificeras som 

livskraftig. Inga lämpliga reproduktionsmiljöer bedöms finnas inom inventeringsområdet. 
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Figur 17  Avgränsade naturvärdesobjekt och värdefulla träd inom inventeringsområdet vid återvinningscentralen.  
 

Vid sökning av inrapporterade fynd av naturvärdesarter, framkommer rödlistade och fridlysta arter 

inom och utanför de två inventeringsområdena, se Figur 18 och Figur 19. Inom inventeringsområdet 

för återvinningscentralen förekommer två rödlistade fåglar; gråkråka (NT) och stare (V). Runt 

sorterings- och omlastningsstationen har flera fynd av rödlistade kärlväxter inrapporterats under den 

senaste tioårsperioden. Dessa utgörs framförallt av ruderatmarksväxter, det vill säga växter som trivs 

på platser med mycket störningar från mänsklig verksamhet. Dessa arter återfinns ofta förvildat eller 

temporärt i miljöer med tippat trädgårdsmaterial. Det är växter med kort livscykel och intensiv 

förökning. Bland fynden finns ädelmynta (EN), pimpinellros (RE), knippnejlika (VU), vattenstånds (VU), 

kalvnos (NT), naverlönn (CR), kavelhirs (NT) och gleshårig ädelmynta (EN). De arter som rapporterats 

in utanför planområdet, på deponin, kan komma att påverkas negativt av sluttäckningen då den 

ruderatmark de uppträder i då försvinner. De bör ändå ha möjlighet att fortsätta uppträda inom 

sorterings- och omlastningsområdet där de växer trots den störning som verksamheten innebär. Vad 

gäller arter som ädelmynta är det dock i första hand lokaler där arten kan misstänkas ha längre 

kontinuitet som är skyddsvärda och där det ofta rör sig om äldre former av ädelmynta. På tippar och 

liknande rör det sig ofta om nya former inkomna med utländskt växtmaterial (Artdatabanken, 2021). 

Väster om planområdet finns ett antal skyddsvärda träd, träden består främst av bok men också av ett 

par ekar, se Figur 18. I närheten av inventeringsområdena finns av Skogsstyrelsen utpekade objekt 

med naturvärden, en bokskog och ett område med ädellövträd, se Figur 19. Hela området består av 

en av länsstyrelsen utpekad värdetrakt för skog samt en värdetrakt för skyddsvärda träd. 
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Figur 18. Tidigare fynd av naturvårdsarter och skyddsvärda träd inrapporterade till Artportalen (WSP, 2020a). 

 

Figur 19. Tidigare fynd av naturvårdsarter och skyddsvärda träd inrapporterade till Artportalen samt naturvärden utpekade av 
Skogsstyrelsen i närheten av inventeringsområdet. (WSP, 2021e). 

 Detaljplanens konsekvenser 

Detaljplanen medger att en del av skogsmarken i anslutning till befintligt fjärrvärmeverk bebyggs med 

nya anläggningar för fjärrvärmeverket. Den totala tillkommande ytan enligt detaljplanen för fjärrvärme-
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verket är cirka 5000 m2. Nästan hela objekt N2 samt halva N1 berörs av detaljplanen. Den del av 

skogen (objekt N1) där revlummer och äldre tallar påträffats ingår inte i detaljplanen. Plangränsen har 

under arbetet med detaljplanen justerats med hänsyn till identifierade naturvärden. Objekt N2 har ett 

visst naturvärde och det är ont om både grova träd och död ved. Biotopvärdet är kopplat till 

förekomsten av hassel och vide som är av värde för fåglar och pollinerande insekter. Det finns en sälg 

som ligger inom planområdet. 

Detaljplanen möjliggör en exploatering av återvinningscentralen i befintlig skogsmark. I anslutningen 

till området föreslår detaljplanen att en skogsridå ska bevaras. Skogsridån täcker nästan hela 

naturvärdesobjekten 2 och halva 3. 

Värdefulla träd inom planområdet kan försvinna, exempelvis en sälg vid fjärrvärmverket. Naturvärdena 

inom planområdet är i hög grad knutna till träd, vilket innebär att gamla eller grova träd samt trädslag 

som sälg bör sparas i den mån det är möjligt. Tallar som får växa sig gamla är viktiga för många 

insekter och svampar, särskilt om de står öppet och solbelyst. Sälgen blommar tidigt på våren efter 

snösmältningen och har stor betydelse för humlor, bin, fjärilar och skalbaggar, vilka är helt beroende 

av dess pollen och nektar innan andra födokällor finns. I de fall gamla och grova träd måste avverkas, 

bör dessa sparas och placeras ut på lämplig plats i den omgivande skogsmarken, gärna i solbelyst 

läge. 

De kärlväxter som rapporteras in bedöms kunna fortsätta uppträda inom sorteringsanläggningen och 

omlastningsstationen. Eftersom flera av de rödlistade arterna, bland annat ädelmynta, med största 

sannolikhet etablerat sig med tillförda fyllnadsmassor bedöms den negativa påverkan på dessa arters 

lokala och regionala bevarandestatus bli minimal.  

Vid eventuell påverkan på någon av de två stenmurar som finns inom inventeringsområdena, skulle de 

kunna byggas upp på annan lämplig plats, stenar läggas på återstående delar av muren eller att 

stenar läggs ut i ett röse. Stenmurarna kan då fortsatt skapa potentiella livsmiljöer för grod- och 

kräldjur, mossor, lavar och insekter.  

Samlad bedömning 

Planområdet består av låga naturvärden och påverkan på naturmiljön vid exploatering bedöms ha små 

negativa effekter. Påverkan på rödlistade arters bevarande status bedöms som minimal. 

Detaljplanen bedöms ha små negativa konsekvenser gällande naturmiljö. 

 Föreslag på skadeförebyggande åtgärder 

Åtgärder som regleras i detaljplan 

NATUR skogsridå1 med bestämmelsen skogsridå ska bevaras, väg får finnas. 

Åtgärder som inte regleras i detaljplanen 

Gamla eller grova träd samt trädslag som sälg bör sparas i den mån det är möjligt 

Vid avverkning av gamla och grova träd bör de sparas och placeras ut på lämplig plats i den 

omgivande skogsmarken, gärna i solbelyst läge. 

Vid påverkan på stenmurarna skulle de kunna byggas upp på annan lämplig plats, stenar läggas på 

återstående delar av muren eller att stenar läggs ut i ett röse.  
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5.4 KULTURMILJÖ OCH LANDSKAP 

 

 Bedömningsgrunder 

Kulturmiljölagen  

Värdefulla byggnader, fornlämningar och kyrkliga kulturminnen med mera är skyddade enligt kultur-

miljölagen (1988:950). Syftet med lagen är att tillförsäkra såväl nuvarande som kommande 

generationers tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för 

skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, byggnadsminnen samt kyrkliga 

kulturminnen och vissa kulturföremål. Enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen krävs tillstånd för att ta bort 

eller på något annat sätt ändra en fornlämning.  

Plan- och bygglagen 

I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett antal allmänna intressen. Där anges bland annat 

att hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Enligt 2 kap. 6 

§ plan- och bygglagen ska bebyggelseområdes särskilda historiska, kulturhistoriska miljömässiga och 

konstnärliga värden skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara.  

Landskap 

Även om upplevelsen av landskapet till stor del är subjektiv finns vissa allmängiltiga bedömnings-

grunder som variationsrikedom, skala och struktur. Upplevelsen av ett landskap kan påverkas av ny 

bebyggelse bland annat genom att landskapsrum och helhetsmiljöer fragmenteras, utblickar 

avskärmas eller nya utblickar skapas. Nya landmärken kan också berika och stärka upplevelsen av 

landskapet. God läsbarhet av landskapets form, funktion och historia påverkar upplevelsen av 

landskapsbilden positivt. Förändringar i landskapsbilden kan tas emot på olika sätt, varför det många 

gånger är svårt att värdera huruvida förändringarna är positiva eller negativa. 

 Nuläge 

Planområdet är till stor del omgivet av skogklädda höjder och är i norr, öster och söder avskärmat från 

bebyggelse och vägar. Västerut är landskapet mer öppet mot bostadsområdet Olseröd, cirka 250 

meter från planområdet, och det är främst härifrån själva anläggningen är synlig, medan de två 50 

meter höga skorstenarna syns på längre håll. 

Bebyggelsen består av containrar, bodar, garage och omlastningsstation på återvinningscentralens 

samt sorteringsanläggningens och omlastningsstationens område, samt anläggningar för fjärrvärme-

verket, se även avsnitt 4.3 Bostäder och befintlig bebyggelse. Fjärrvärmeverket är placerat på en 

uppbyggd platå, några meter över anslutningen till Energivägen. 

Ingen bebyggelse som utgör värden ur ett kulturmiljöperspektiv finns inom eller i närheten av plan-

området. 

Kulturmiljö är miljöer som människan påverkat genom tiderna och som därför vittnar om historiska och geografiska 

sammanhang. Det kan gälla allt från enskilda objekt till stora landskapsavsnitt.  

Tidsmässigt kan kulturmiljöer vara allt från förhistoriska lämningar till dagens bebyggelsemiljöer. Kulturmiljön är en viktig del 

av vårt kulturarv som vi medvetet eller omedvetet förmedlar i form av traditioner, idéer och värden mellan generationer. 

Kulturarvet bidrar till en stimulerande livsmiljö och är en viktig resurs för rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring.  

För att kulturmiljövärden ska bestå är det viktigt att kontinuiteten i miljön upprätthålls, till exempel genom att kulturmiljöers 

ursprung är fortsatt tydliga och att kopplingar mellan olika tider bevaras. 

Landskapsbild är den visuella upplevelsen av ett landskap baserad på människans tolkning av landskapets fysiska 

förutsättningar. Landskapsbilden är starkt kopplad till såväl nutida och kulturhistorisk markanvändning som naturgeografiska 

förhållanden i form av naturtyper, topografi och markegenskaper. Landskapsbilden kan ses som en sammanfattning av alla 

komponenter i landskapet, såväl fysiska som upplevda.  
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En arkeologisk utredning är genomförd för planområdet för de ytor som ännu inte är exploaterade 

(Kulturlandskapet, 2022). Utredningen resulterade i registrering av en fornlämning och fyra övriga 

kulturhistoriska lämningar. Fornlämningen (L2022:593) utgörs av en härd och återfinns söder om 

fjärrvärmeverket, se Figur 20. Några övriga kända fornlämningar finns inte inom planområdet. De 

övriga kulturhistoriska lämningarna utgörs av en fyndplats (L2022:601), en färdväg (L2022:605) och 

två hägnader (L2022:603 och L2022:606). 

 

Figur 20.Planområdet med kända fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar och område med ingen antikvarisk 
bedömning. © Lantmäteriet och RAÄ. 

 Detaljplanens konsekvenser 

Inom detaljplanen finns en känd fornlämning (L2022:593), vilken är lokaliserad öster om utbyggnaden 
av fjärrvärmeverket, se Figur 20. Den ligger strax öster om planerad bergskärning och staket, vilka inte 
regleras inom detaljplanen. Planerade åtgärder innebär ett ingrepp i fornlämningsområdet. Samråd om 
ingrepp i fornlämning har genomförts med länsstyrelsen. Länsstyrelsens bedömning är att 
fornlämningen inte är av sådan betydelse att den ska utgöra ett hinder för de planerade åtgärderna 
och att planförslaget medför tillräcklig hänsyn för att bevara fornlämningen. Inför att den berörda 
marken tas i anspråk måste tillstånd för åtgärder inom fornlämningsområde sökas hos länsstyrelsen 
enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen. Enligt samrådet krävs det en arkeologisk förundersökning i syfte att 
få ett fullgott beslut- och planeringsunderlag inför fortsatt tillståndsprövning.  

De övriga kulturhistoriska lämningarna kan komma att påverkas av eventuella framtida åtgärder som 
detaljplanen medger, se Figur 20. Två övriga kulturhistoriska lämningar (L2022:601 och L2022:603) 
kommer påverkas av utbyggnaden av fjärrvärmeverket. De ligger inom ett område som möjliggör 
placering av byggnader. 

Påträffas tidigare icke känd fornlämning, kulturlager eller fynd i samband med markarbeten ska arbetet 

omedelbart avbrytas och kontakt tas med länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10§ kulturmiljölagen.  

Föreslagen utbyggnad av fjärrvärmeverket innebär ytterligare byggnader och en tredje skorsten i 

området. Skorstenarna är synliga på håll, medan anläggningarna inom planområdet till stor del 
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avskärmas genom omkringliggande skogsmark och är mest synliga från bostadsområdet Olseröd i 

väster. Då både skorstenar och motsvarande anläggningar redan finns i området, bedöms 

utbyggnaden innebära en begränsad förändring av landskapsbilden. I Figur 21 illustreras hur en 

framtida utbyggnad med en tredje skorsten ser ut sett från korsningen Räfsalsvägen - Olserödsvägen. 

Vid återvinningscentralen föreslår detaljplanen att en skogsridå ska bevaras. Skogsridån ska vara 

avskärmande mot omgivande landskap. 

 

Figur 21. Illustration över hur framtida utbyggnad med ytterligare skorsten ser ut. Vyn är från korsningen Räfsalsvägen - 
Olserödsvägen. © Google Maps. 

Samlad bedömning 

Planområdet bedöms ha låga kulturmiljövärden. Påverkan på fornlämning och övriga kulturhistoriska 

lämningar bedöms som små.  

Landskapsbilden bedöms ha låg känslighet eftersom planområdet omges av skog som skärmar av 

mot omgivningen. För landskapet är den stora förändringen att en tredje skorsten tillförs. Denna 

påverkan bedöms ha en försumbar effekt på landskapet eftersom det redan idag finns två skorstenar. 

Detaljplanen bedöms innebära små negativa konsekvenser gällande kulturmiljö och landskap. 

 Föreslag på skadeförebyggande åtgärder 

Åtgärder som regleras i detaljplan 

NATUR skogsridå1 med bestämmelsen skogsridå ska bevaras, väg får finnas. 

Åtgärder som inte regleras i detaljplanen 

Inga generella åtgärder föreslås.  
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5.5 LUFTKVALITET 

 

 Bedömningsgrunder 

Miljökvalitetsnormer för luft är gränsvärden för föroreningsnivåer i utomhusluft som inte får över-

skridas. Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad 

människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada.  

Det finns även miljökvalitetsmål för luftkvalitet. Miljökvalitetsmålen med preciseringar anger den 

långsiktiga målbilden för miljöarbetet och ska vara vägledande för myndigheter, kommuner och andra 

aktörer. 

I Tabell 5–9 redovisas miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål för kvävedioxid (NO2), 

partiklar (PM10 och PM2,5), svaveldioxid (SO2) och kolmonoxid (CO). 

Tabell 5. Miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2. Enhet µg/m3. 

Medelvärdestid Miljökvalitetsnorm   Tillåtna överskridanden MKN Miljökvalitetsmål 

Timme 90 175 timmar per år 60 

Dygn 60 7 dygn per år - 

År 40 Inga 20 

 

Tabell 6. Miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål för partiklar, PM10. Enhet µg/m3. 

Medelvärdestid Miljökvalitetsnorm Tillåtna överskridanden MKN Miljökvalitetsmål 

Dygn 50 35 dygn per år 30 

År 40 Inga 15 

 

Tabell 7. Miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål för partiklar, PM2,5. Enhet µg/m3. 

Medelvärdestid Miljökvalitetsnorm Tillåtna överskridanden MKN Miljökvalitetsmål 

År 25 Inga 10 

 

Tabell 8. Miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål för svaveldioxid, SO2. Enhet µg/m3. 

Medelvärdestid Miljökvalitetsnorm Tillåtna överskridanden MKN Miljökvalitetsmål 

Timme 200 175 timmar per år - 

Dygn 100 7 dygn per år - 

 

Tabell 9. Miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål för kolmonoxid, CO. Enhet mg/m3. 

Medelvärdestid Miljökvalitetsnorm Tillåtna överskridanden MKN Miljökvalitetsmål 

8-timmar 10 Inga - 

 

MKN med avseende på årsmedel tillämpas på utomhusluft där människor är direkt eller indirekt 

exponerade under längre perioder, exempelvis vid bostäder, skolor, förskolor och vårdboenden. MKN 

med avseende på årsmedelvärdet syftar till att skydda mot långtidsexponering. 

Vid bedömning av luftkvalitet analyseras luftföroreningssituationen. Med luftföroreningar avses sådana ämnen och 

föroreningar som är skadliga för människors hälsa, naturen eller kulturmiljön. I denna MKB behandlas kvävedioxid (NO2), 

partiklar (PM10 och PM2,5), svaveldioxid (SO2) och kolmonoxid (CO). 

Luftföroreningar kan ge både korttids- och långtidseffekter. Med korttidseffekter avses effekten av en kortvarig hög 

exponering vilket kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar samt astma och andra lungsjukdomar. Med långtidseffekter avses 

effekten av att dagligen utsättas för partiklar vilket kan bidra till uppkomst av sjukdomar som exempelvis cancer.  

Det finns inga lägsta tröskelnivåer identifierade för hälsorisker från luftföroreningar, vilket innebär att effekter kan uppstå 

redan vid låga föroreningshalter. Alla sänkningar av föroreningshalter är således positiva ur hälsosynpunkt. 

 



16 Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl - KS2020/0823-44 Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl : MKB_Tippen1_2022-03-25

 

 
 

 
44 | 10322359  • Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan för MUNKGÄRDE, TIPPEN 1 M.FL. 

MKN med avseende på de kortare tidsmedelvärden (dygn och timme) tillämpas både på platser där 

människor vistas under längre perioder och där människor vistas under kortare tid. De kortare 

tidsmedlen syftar till att skydda mot korttidsexponering. 

 Utredningar 

Fjärrvärmeverk 

Spridningsberäkningar har genomförts för utsläpp till luft av NO2, partiklar (PM10 och PM2,5), SO2 och 

CO inklusive två tillkommande pannor (WSP, 2021f). Fjärrvärmeverket är en tillståndspliktig 

verksamhet där utsläpp regleras i tillståndet. I spridningsberäkningarna är indata av utsläpps-

koncentrationer teoretiska och konservativa, eftersom alla utsläpp är beräknade efter villkorets värden 

och i praktiken ligger de lägre. 

Två scenarion har undersökts för att inte underskatta halterna. Scenariot ”driftsäsong” representerar 

ett helår men helåret är reducerat till driftsäsongen som är 9 månader och meteorologiska data gäller 

också dessa 9 månader. För att utreda de högsta halter som kan inträffa har ett scenario för de 3 

månaderna december, januari och februari konstruerats, vilket benämns ”kalla vinter”. I detta scenario 

sker maximala utsläpp under hela perioden kombinerat med meteorologiska data för ett typår. På 

detta sätt är det säkert att beräkningen fångar upp det värsta fall (högsta halter) som kan inträffa. 

Utifrån spridningsberäkningarnas resultat, samt tillgängliga data avseende luftkvalitet (bakgrunds-

halter), har värderingar av eventuella hälsoeffekter till följd av utsläppen till luft gjorts. För att kunna 

jämföra utsläppshalterna utgår jämförelsen från fyra receptorpunkter och den punkt där beräkningen 

visar högst halt. Receptorpunkt 1 (RP1) är placerad vid närmaste bostäder, receptorpunkt 2 (RP2) vid 

en fotbollsplan mellan Munkegärdeskolan och Klöverbackensskola, receptorpunkt 3 (RP3) vid 

bostäder och receptorpunkt 4 (RP4) vid Kungälvs sjukhus, sydväst om källorna. Figur 22 visar hur 

receptorpunkterna placerats i beräkningsområdet samt ungefärligt avstånd i förhållande till skorstenar. 

 

Figur 22 Receptorpunkter (RP1, RP2, RP3 och RP4) kring fjärrvärmeverket (WSP, 2021f). 
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 Nuläge 

Fjärrvärmeverk 

Risk för utsläpp till luft som överskrider villkor och lagkrav hanteras genom kontinuerliga bränsle-

kontroller och övervakning av utsläppsvärden. Resultat från spridningsberäkning för nuläge saknas. 

Återvinningscentral samt sorteringsanläggning och omlastningsstation 

De utsläpp till luft som härrör från återvinningscentralen samt sorteringsanläggning och omlastnings-

station är främst utsläpp från fordon vid transporter till, inom och från området. Verksamheterna 

bedöms inte vara av sådan art och omfattning att miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål riskerar 

att överskridas på grund av trafik från verksamheten. För att minska påverkan från transporter är 

tomgångskörning förbjuden inom återvinningscentralen. 

Vid hantering av farligt avfall som exempelvis lösningsmedel, glykol och spillolja finns risk för utsläpp 

till luft av flyktiga organiska ämnen. Risken minskas genom att avfallslämnarna informeras om att 

sådant avfall ska lämnas in i hela, väl förslutna och märkta behållare. Kylar och frysar, som innehåller 

freoner, hanteras varsamt för att minska risken för skador och utsläpp. 

 Detaljplanens konsekvenser 

Fjärrvärmeverk 

I Tabell 10 återfinns spridningsberäkningens resultat för kvävedioxid, NO2. I tabellen återfinns 

uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en utbyggnad av två pannor och 

totalhalten. För scenario driftsäsong överstigs inga miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål. Vid 

scenario kalla vinter överstigs inga miljökvalitetsnormer, däremot tangeras halter för miljökvalitetsmål 

(60 µg/m3) för timmedelvärdet vid punkt RP3 och överskrids i punkten med högst beräknad halt. Vid 

den högsta punkten finns inte någon bebyggelse.  

Tabell 10. Resultat för kvävedioxid, NO2. I tabellen redovisas uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en 
utbyggnad av två pannor och totalhalten. Enhet µg/m3. Fetmarkerad halt överstiger miljökvalitetsmål. 

 År Dygn Timme 

Sc
e

n
ar

io
 

P
u

n
kt

 

Bakgrunds

-halt 

Halt-

bidrag 

Total-

halt 

Bakgrunds-

halt 

Halt-

bidrag 

Total-

halt 

Bakgrunds

-halt 

Halt-

bidrag 

Total-

halt 

D
ri

ft
sä

so
n

g 

RP1 10,1 0,2 10,3 25,5 1,8 27,3 35,2 2,3 37,4 

RP2 10,1 0,2 10,3 25,5 2,5 28 35,2 3,2 38,4 

RP3 10,1 0,6 10,7 25,5 6,8 32,3 35,2 10,6 45,8 

RP4 10,1 0,1 10,2 25,5 2,3 27,8 35,2 2,0 37,2 

Högsta 10,1 0,9 11 25,5 10,9 36,4 35,2 14,8 50,0 

K
al

la
 v

in
te

r 

RP1 10,1 0,6 10,7 25,5 8,5 34 35,2 8,4 43,6 

RP2 10,1 0,3 10,4 25,5 3,6 29,1 35,2 5,8 41,0 

RP3 10,1 1,9 12 25,5 20,0 45,5 35,2 25,2 60,4  

RP4 10,1 0,4 10,5 25,5 5,3 30,8 35,2 6,8 42,0 

Högsta 10,1 2,7 12,8 25,5 22,8 48,3 35,2 30,9 66,1  
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I Tabell 11 återfinns spridningsberäkningens resultat för partiklar, PM10. I tabellen återfinns uppskattad 

bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en utbyggnad av två pannor och totalhalten. Inga 

miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål överstigs för något scenario. 

Tabell 11. Resultat för partiklar, PM10. I tabellen redovisas uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en 
utbyggnad av två pannor och totalhalten. Enhet µg/m3.  

 År Dygn 

Scenario Punkt Bakgrundshalt Haltbidrag Totalhalt Bakgrundshalt Haltbidrag Totalhalt 

Driftsäsong 

RP1 11,0 0,006 11,0 17,7 0,006 17,7 

RP2 11,0 0,005 11,0 17,7 0,01 17,7 

RP3 11,0 0,02 11,0 17,7 0,07 17,8 

RP4 11,0 0,004 11,0 17,7 0,007 17,7 

Högsta 11,0 0,03 11,0 17,7 0,11 17,7 

Kalla vinter 

RP1 11,0 0,02 11,0 17,7 0,04 17,7 

RP2 11,0 0,008 11,0 17,7 0,03 17,7 

RP3 11,0 0,06 11,1 17,7 0,3 18,0 

RP4 11,0 0,01 11,0 17,7 0,03 17,7 

Högsta 11,0 0,08 11,1 17,7 0,37 18,1 

 

I Tabell 12 återfinns spridningsberäkningens resultat för partiklar, PM2,5. I tabellen återfinns uppskattad 

bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en utbyggnad av två pannor och totalhalten. Inga 

miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål överstigs för något scenario. 

Tabell 12. Resultat för partiklar, PM2,5. I tabellen redovisas uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en 
utbyggnad av två pannor och totalhalten. Enhet µg/m3.  

 År 

Scenario Punkt Bakgrundshalt Haltbidrag Totalhalt 

Driftsäsong 

RP1 7,1 0,007 7,1 

RP2 7,1 0,007 7,1 

RP3 7,1 0,03 7,1 

RP4 7,1 0,005 7,1 

Högsta 7,1 0,04 7,1 

Kalla vinter 

RP1 7,1 0,03 7,1 

RP2 7,1 0,01 7,1 

RP3 7,1 0,08 7,2 

RP4 7,1 0,02 7,1 

Högsta 7,1 0,1 7,2 
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I Tabell 13 återfinns spridningsberäkningens resultat för svaveldioxid, SO2. I tabellen återfinns 

uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en utbyggnad av två pannor och 

totalhalten. Inga miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål överstigs för något scenario. 

Tabell 13. Resultat för svaveldioxid, SO2. I tabellen redovisas uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en 
utbyggnad av två pannor och totalhalten. Enhet µg/m3.  

 Dygn Timme 

Scenario Punkt Bakgrundshalt Haltbidrag Totalhalt Bakgrundshalt Haltbidrag Totalhalt 

Driftsäsong 

RP1 5,8 0,8 6,6 8,3 0,6 8,9 

RP2 5,8 1,0 6,8 8,3 0,8 9,1 

RP3 5,8 2,5 8,3 8,3 3,8 12,1 

RP4 5,8 0,8 6,6 8,3 0,7 9,0 

Högsta 5,8 3,6 9,4 8,3 4,8 13,1 

Kalla vinter 

RP1 5,8 2,9 8,7 8,3 2,8 11,1 

RP2 5,8 1,2 7,0 8,3 1,9 10,2 

RP3 5,8 3,8 12,6 8,3 8,6 16,9 

RP4 5,8 1,8 7,6 8,3 2,3 10,6 

Högsta 5,8 7,7 13,5 8,3 10,5 18,8 

 

I Tabell 14 återfinns spridningsberäkningens resultat för kolmonoxid, CO. I tabellen återfinns 

uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en utbyggnad av två pannor och 

totalhalten. Inga miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål överstigs för något scenario. 

Tabell 14. Resultat för kolmonoxid, CO. I tabellen redovisas uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en 
utbyggnad av två pannor och totalhalten. Enhet µg/m3.  

 8-timmar 

Scenario Punkt Bakgrundshalt Haltbidrag Totalhalt 

Driftsäsong 

RP1 0,22 0,0002 0,22 

RP2 0,22 0,0003 0,22 

RP3 0,22 0,0009 0,22 

RP4 0,22 0,0001 0,22 

Högsta 0,22 0,001 0,22 

Kalla vinter 

RP1 0,22 0,0006 0,22 

RP2 0,22 0,0003 0,22 

RP3 0,22 0,0018 0,22 

RP4 0,22 0,0004 0,22 

Högsta 0,22 0,002 0,22 

 

Återvinningscentral samt sorteringsanläggning och omlastningsstation 

Ingen förändring bedöms ske från nuläget, vilket innebär att inga miljökvalitetsnormer och miljö-

kvalitetsmålet för luft bedöms påverkas.  

Samlad bedömning  

För luftkvalitet sker bedömningen utifrån acceptabel respektive oacceptabel hälsopåverkan, då ingen 

värdering av planområdet sker. 

Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luft överskrids vid bostäder. För miljö-

kvalitetsmål finns risk för enstaka överskridanden vid värsta tänkbara förhållanden under vintertid. 

Detaljplanen bedöms ha en acceptabel hälsopåverkan med avseende på luftkvaliteten. 
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 Föreslag på skadeförebyggande åtgärder 

Åtgärder som regleras i detaljplan 

Inga åtgärder som regleras i detaljplan föreslås. 

Åtgärder som inte regleras i detaljplanen 

Inga generella åtgärder föreslås.  

5.6 BULLER 

 

 Bedömningsgrunder  

Riktvärden för trafikbuller utomhus 

För att en god miljökvalitet ska nås utanför bostäder bör, enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

och anknytande dokument från centrala myndigheter, i normalfallet nivåer i Tabell 15 underskridas. 

Tabell 15. Riktvärden för buller vid befintliga bostäder (frifältsvärden). 

 Bostads fasad (Leq24h) Bostads uteplats (Leq24h) Bostads uteplats (Lmax) 

Buller från väg 55 dB(A) ~ 55 dB(A)2 70 dB(A)1 

1 Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06 – 22), 
2 Varken propositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för vägbuller vid uteplats. Enligt Naturvårdsverket är en tänkbar nivå för att 

nå en god miljökvalitet 55 dBA Leq24h (samma som för spår samt ambitionsnivå enligt anknytande dokument från centrala myndigheter2 ). 

Det kan även noteras att 50 dBA Leq bör underskridas vid en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att undvika olägenhet för människors 

hälsa enligt trafikbullerförordningen. 

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt 

möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall ljudnivån utomhus inte kan reduceras till ljudnivåer enligt ovan 

bör inriktningen vara att riktvärdena för ljudnivå inomhus inte överskrids.  

I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader (trafikbullerförordningen) anges särskilda 

riktvärden för att undvika att olägenhet för människors hälsa uppstår på grund av buller från vägar och 

spårtrafik, se Tabell 16. Dessa riktvärden ska tillämpas vid planläggning, bygglov och förhandsbesked 

för nya bostadsbyggnader. Riktvärdena gäller för permanentbostäder, fritidsbostäder samt vårdlokaler 

där vårdtagare vistas under bostadsliknande förhållanden. 

  

Buller definieras som oönskat ljud och bedömningen vad som är buller är således individuell. I Sverige utgör trafikbuller den 

vanligaste källan till bullerstörningar. Men även verksamheter eller andra aktiviteter kan ge upphov till störningar. Buller 

påverkar människans hälsa och välbefinnande och kan orsaka sömnstörningar och öka risken för att drabbas av 

exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Att skapa boende- och vistelsemiljöer med bra ljudmiljö är därför en 

viktig del i samhällsplaneringen.  

Buller mäts vanligtvis i måttenheten decibel (dB). Människor vistas oftast i ljudmiljöer som ligger mellan 20–100 dB. För att 

efterlikna människans upplevelse av buller görs en A-vägning av ljudet och enheten som då används är dB(A).  

Det finns två olika bullermått som brukar användas: 

• Ekvivalent ljudnivå är en form av medelljudnivå, vanligtvis under ett normaldygn.   

• Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivå som uppkommer under en viss period. 

Decibelskalan är logaritmisk vilket innebär att buller från två källor inte kan adderas och subtraheras som vanligt. En 

skillnad på 8–10 dB (A) upplevs som en fördubbling respektive halvering av ljudet. 
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Tabell 16. Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2015:216 reviderad 2017. 

Utomhus 
Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden (dBA) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

 Buller från spårtrafik och vägar 

Vid bostadsfasad    60 a) – 

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 65 – 

På uteplats (om sådan ska anordnas i anslutning till bostaden) 50    70 b) 
a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör: 

• Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 

fasaden och 

• minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 

06.00 vid fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller istället för vad som 

anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per 

timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

• sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och 

• tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00. 

Verksamhetsbuller fjärrvärmeverk 

Fjärrvärmeverket är en tillståndspliktig verksamhet med reglerade villkor, följande ekvivalenta 

ljudnivåer gäller i tillståndet: 

• 50 dB(A) dagtid, kl. 07-18  

• 40 dB(A) nattetid, kl. 22-07  

• 45 dB(A) övrig tid  

• momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dB(A) 

Verksamhetsbuller återvinningscentral 

Återvinningscentralen är en tillståndspliktig verksamhet med reglerade villkor, följande ekvivalenta 

ljudnivåer inklusive transporter inom verksamhetsområdet får enligt tillståndet inte överstigas vid 

närmaste bostäder: 

• 50 dB(A) under helgfria vardagar måndag-fredag kl 07-18 

• 40 dB(A) nattetid kl 22-07 

• 45 dB(A) övrig tid 

• Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 dB(A) får inte 

utföras nattetid kl. 22–07 

Verksamhetsbuller sorteringsanläggning och omlastningsstation 

Sorteringsanläggningen och omlastningsstationen är en tillståndspliktig verksamhet med reglerade 

villkor. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå 

som riktvärde vid närmaste bostäder än: 

• 50 dB(A) under vardagar kl. 07 – 18 

• 40 dB(A) nattetid kl. 22 – 07 

• 45 dB(A) under övrig tid 

 Utredningar 

Trafikbuller 

En trafikbullerutredning som utreder trafik som går längs med Energivägen och Karebyvägen har 

genomförts för planförslagets nuläge och planförslaget med prognosåret 2040 (WSP, 2021n) 

Bullerberäkningarna har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.2 och är 

genomförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad 

1996.  
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Transporter sker till och från fjärrvärmeverket, återvinningscentralen samt sorteringsanläggningen och 

omlastningsstationen. Trafikmängder återfinns i avsnitt 4.5 Trafik. 

Verksamhetsbuller fjärrvärmeverk 

Externt buller från fjärrvärmeverket har kartlagts avseende nuvarande verksamhet och vid utbyggnad 

med en ny fastbränsle- och oljepanna (Efterklang, 2020). Beräkningarna har utförts i enlighet med den 

nordiska beräkningsmodellen för externt industribuller. 

 Nuläge 

Trafikbuller  

Bullerutredningen visar att det längs Karebybvägen finns bostäder där bullernivåer överskrider 55 

dB(A) ekvivalent ljudnivå respektive 70 dB(A) maximal ljudnivå. Påverkan från verksamhetstransporter 

bedöms dock vara så pass liten att de kan antas vara försumbara, eftersom de endast bidrar till en 

marginell ökning av den totala trafiken på Karebyvägen.  

Verksamhetsbuller fjärrvärmeverk 

Bullerberäkningar redovisas i fyra punkter vilka är belägna i de mest bullerutsatta bostäderna i olika 

riktningar från anläggningen, se Figur 23. Följande ekvivalenta ljudnivåer beräknas i 

mottagarpunkterna:  

• Mottagarpunkt 1: 28 dBA  

• Mottagarpunkt 2: 26 dBA  

• Mottagarpunkt 3: 25 dBA  

• Mottagarpunkt 4: 27 dBA 

Bullret nattetid är konstant utan märkbara nivåvariationer varför de momentana ljudnivåerna endast är 

marginellt högre. 

Beräkningarna visar att bullervillkoret för verksamheten klaras vid maximala driftförhållanden i nuläget. 

 

Figur 23. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid full produktion (kl. 07-16.30) (Efterklang, 2020). 

Verksamhetsbuller återvinningscentral 

Buller kan uppkomma från verksamheten, i huvudsak från transporter, arbetsmaskiner och container-

hantering. Verksamheten vid återvinningscentralen bedöms inte överskrida gällande tillstånd. Detta 

grundas på att inga klagomål inkommit till verksamhetsutövaren samt att risken för bullerstörning 

bedöms som liten med hänsyn till omgivningens topografi och avstånd till närboende.  
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Verksamhetsbuller sorteringsanläggning och omlastningsstation 

Verksamheten bedöms inte överskrida gällande tillstånd.  

 Detaljplanens konsekvenser 

Trafikbuller 

Även år 2040 visar bullerutredningen att det finns bostäder där bullernivåer överskrider 55 dB(A) 

ekvivalent ljudnivå respektive 70 dB(A) maximal ljudnivå. Påverkan från verksamhetstransporter 

bedöms dock vara så pass liten att de kan antas vara försumbara, eftersom de endast bidrar till en 

marginell ökning av den totala trafiken på Karebyvägen.  

Verksamhetsbuller fjärrvärmeverk 

Bullerberäkningar redovisas i fyra punkter vilka är belägna i de mest bullerutsatta bostäderna i olika 

riktningar från anläggningen, se Figur 24. Följande ekvivalenta ljudnivåer beräknas i 

mottagarpunkterna:  

• Mottagarpunkt 1: 30 dBA  

• Mottagarpunkt 2: 32 dBA  

• Mottagarpunkt 3: 29 dBA  

• Mottagarpunkt 4: 28 dBA 

Bullret nattetid är konstant utan märkbara nivåvariationer varför de momentana ljudnivåerna endast är 

marginellt högre. 

Beräkningarna visar att bullervillkoret för verksamheten klaras vid maximala driftförhållanden efter 

utbyggnad. 

 

Figur 24. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer efter planerad utbyggnad (Efterklang, 2020). 

Verksamhetsbuller återvinningscentral 

Ingen förändring från nuläget bedöms ske. 

Verksamhetsbuller sorteringsanläggning och omlastningsstation 

Ingen förändring från nuläget bedöms ske. 

Samlad bedömning 

För buller sker bedömningen utifrån acceptabel respektive oacceptabel hälsopåverkan, då ingen 

värdering av planområdet sker. 
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Detaljplanen innehåller tillståndspliktiga verksamheter med villkor gällande buller. Villkoren bedöms 

inte överstigas, vilket innebär att ingen påverkan sker. Planförslaget bedöms inte heller utifrån 

genomförda bullerutredningar medföra några negativa konsekvenser avseende bullerstörningar från 

trafik vid närliggande bostäder.  

Detaljplanen bedöms innebära en acceptabel hälsopåverkan. 

 Föreslag på skadeförebyggande åtgärder 

Åtgärder som regleras i detaljplan 

Inga åtgärder som regleras i detaljplan föreslås. 

Åtgärder som inte regleras i detaljplanen 

Inga generella åtgärder föreslås.  

5.7 BRAND  

 Bedömningsgrunder 

Bedömningen utgår från de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. 

 Utredningar 

För sorteringsanläggningen och omlastningsstationen finns PM Brandvatten Munkegärde (Ramböll, 

2016). 

För fjärrvärmeverket finns Släckvattenutredning (WSP, 2021b). Här bedöms dimensionerande 

brandscenarier, riskuppskattning och riskvärdering samt åtgärdsförslag. 

Det finns en riskanalys för yttre miljö för utbyggnaden av fjärrvärmeverket (WSP, 2021m). I miljö-

konsekvensbeskrivningen lyfts de aspekter från riskanalysen där en åtgärd bedöms vara relevant det 

vill säga de risker som är väsentliga, betydande och livsfarliga. Vilket innebär att det från riskanalysen 

bara finns en risk som behöver åtgärdas, denna risk är kopplad till brand och hanteras därmed nedan. 

Någon gemensam brandutredning för samtliga verksamheter inom planområdet finns inte. 

 Nuläge 

Från riskanalysen vid fjärrvärmeverket finns, kopplat till klimatförändringar, riskhändelsen brand i 

samband med ökad temperatur och torka. Risken bedöms som betydande. Enligt riskanalysen kan 

brist på släckvatten riskera försening och försvårande av släckningsarbetet. Risken föreslås åtgärdas 

med att släckvattentillgången säkerställs. Från släckvattenutredningen bedöms ett brandscenario med 

brand i ett flislager som mest troligt. Detta scenario bedöms vara dimensionerande för såväl behov av 

brandvatten som behov av omhändertagande av släckvatten. Denna händelse har inträffat tidigare 

inom anläggningen. 

I nuläget finns tre brandposter i anslutning till fjärrvärmeverket, kopplade till befintlig kommunal 

vattenledning. Brandposter kontrolleras regelbundet i samband med brandskyddsronder. Uppskattat 

flöde för dessa, är cirka 1200–1300 l/min. Uppskattat behov vid större brand är cirka 1500 l/min. För 

att kunna hantera större bränder behöver brandvattentillgång säkerställas enligt släckvattenutredning, 

då kapaciteten är undermålig. Brandlarm är direktkopplat till räddningstjänst och SOS, de besiktigas 

och servas årligen.  

Brandvatten till återvinningscentralen förses ifrån brandpost i gatan vid fjärrvärmeverket. 

Brandvatten till sorteringsanläggningen och omlastningsstationen hämtas från en brandvattentank 

samt från brandpost i gatan vid fjärrvärmeverket. 
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Vid återvinningscentralen och sorteringsanläggningen och omlastningsstationen (intill deponin) gäller 

förbud mot öppen eld, det vill säga eldning eller anordnande av grillplatser, samt förbud mot rökning, 

för att hantera risk för brand och explosion på grund av utträngande deponigas. 

 Detaljplanens konsekvenser 

Vid fjärrvärmeverket föreslås en ny parkering angränsande till Energivägen. Detta medför en möjlighet 

för räddningstjänsten att där ställa upp fordon och på så sätt få en andra angöringsväg till 

anläggningen. Det underlättar framkomligheten till anläggningen i händelse av brand. 

Brandvattenbehovet vid eventuell brand i fjärrvärmeverket ska tillgodoses med tre befintliga 

brandposter kopplad till befintlig vattenledning, samt kompletteras med möjligheten att hämta 

brandvatten ifrån den nya dagvattendammen. Brandposter vid fjärrvärmeverket kommer 

fortsättningsvis förse återvinningscentralen samt sorteringsanläggningen och omlastningsstationen. 

Vid sorteringsanläggningen och omlastningsstationen finns även brandvattentanken kvar. 

Dagvattendammen vid fjärrvärmeverket förses med en lättillgänglig pumpgrop som håller undan 

växlighet och löv, där räddningstjänsten kan lägga en sugslang. Det finns emellertid ingen garanti att 

den permanenta volymen i dammen är tillgänglig som brandvattenreservoar. Under 

sommarmånaderna är avdunstningen betydande och i juli-augusti kan dammen ha sinat helt. Dock 

används inte pannorna under perioden juni-augusti och under denna period lagras endast en mindre 

mängd flis på anläggningen och då i de djupa tippfickorna. En brand sommartid är alltså mindre och 

mer kontrollerad än under andra tider på året och följaktligen bör inte brandvattenbehovet vara lika 

stort. Dammen kan eventuellt vara ytfrusen under vinterhalvåret. Det bör dock gå att hacka sönder 

isen i pumpgropen. Om dammen är bottenfrusen går det inte att hämta vatten. Då dammen även 

fungerar som släckvattendamm kommer det släckvatten som härstammar från den kommunala 

ledningen efter ett tag att nå dammen och lägga sig på isen. Då kan detta vatten hämtas ur 

pumpgropen och användas som brandvatten. 

För att minimera risken att en eventuell brand sprider sig från planområdet till omgivningen finns det 

inom planområdet prickmark som inte får bebyggas.  

Samlad bedömning 

Fjärrvärmeverket bedöms som en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär en hög värdering av 

planområdet. 

Med de åtgärder som föreslås med den planerade dagvattendammen bedöms tillgången till 

brandvatten öka. Den nya parkeringen medför förbättrad tillgänglighet för räddningstjänsten vid brand. 

Sammantaget bedöms detta ha en måttligt positiv effekt. För övriga verksamheter sker inga 

förändringar. Det bedöms bli små positiva effekter av att prickmark begränsar markens nyttjande och 

det blir en ridå mot omgivningen. 

Detaljplanen konsekvenser för aspekten brand bedöms bli måttligt positiva. 

 Föreslag på skadeförebyggande åtgärder 

Åtgärder som regleras i detaljplan 

Inga åtgärder som regleras i detaljplan föreslås. 

Åtgärder som inte regleras i detaljplanen 

Fjärrvärmeverket får en ny parkering som kan nyttjas av räddningstjänsten i händelse av brand.  

Dagvattendammen förses med en pumpgrop.  
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6 ALTERNATIVREDOVISNING 

En miljökonsekvensbeskrivning ska alltid redovisa ett jämförelsealternativ, ett så kallat nollalternativ. 

Nollalternativet berättar vad som händer om en utbyggnad enligt föreslagen detaljplan inte genomförs. 

En miljökonsekvensbeskrivning ska även identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ med 

hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd. 

6.1 NOLLALTERNATIV  

Nollalternativet utgörs i detta fall av den verksamhet som råder idag. Nollalternativet utgörs av planen 

Bioenergiverk för Kungälvs stad för de områden inom planområdet som omfattas av en sådan, se 

avsnitt 1.2 Planområde och områdesbeskrivning. Sorteringsanläggningen och omlastningsstationen 

omfattas inte av detaljplan, för den verksamheten innebär nollalternativet att de utgörs av nuvarande 

markanvändning. 

För fjärrvärmeverket innebär nollalternativet att befintliga pannor kommer användas mer än idag, upp 

till vad befintligt miljötillstånd medger. Normal användning av biobränsle är i nuläget cirka 100 GWh. 

Normal användning för nollalternativet beräknas bli 125 GWh. För övriga verksamheter innebär 

nollalternativet att de fortsätter som idag utan förändringar. 

I Tabell 17 återfinns en bedömning av nollalternativets konsekvenser, enligt avsnitt 0 Bedömning av 

konsekvenser.  

Tabell 17. Nollalternativets värde, effekt och konsekvenser i förhållande till nuläget. 

Miljöaspekt Bedömning Motivering 

Ytvatten Små negativa 

konsekvenser 

Planområdet har ingen direkt kontakt med en vattenförekomst, men då det redan 
i den första recipienten finns möjliga lek- och uppväxtlokaler för havsöring 
bedöms miljöaspekten ytvatten ha ett värde och känslighet som är måttliga.  

För återvinningscentral samt sorteringsanläggning och omlastningsstation innebär 
nollalternativet att verksamheterna fortsätter inom ramarna för befintliga 
miljötillstånd. För fjärrvärmeverket medför nollalternativet ökade 
kondensatvattenflöden till Komarksbäcken, vilket är inom ramarna för befintligt 
miljötillstånd.  

Nollalternativet bedöms ha små negativa effekter på första recipient men inte ha 
någon effekt på vattenförekomstens Nordre älvs miljökvalitetsnormer. 
Sammanvägt blir det små negativa konsekvenser. 

Översvämning Ingen 
konsekvens 

Fjärrvärmeverket bedöms som en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär en 
hög värdering av planområdet.  

Hantering av skyfall vid ett 100-års regn kommer ske som i nuläget för samtliga 
verksamheter. Nollalternativet innebär ingen effekt och konsekvens relativt 
nuläget. 

Även för nollalternativet gäller det att tillgängligheten till planområdet säkerställs 
genom åtgärder vid Energivägen. För säker avledning vid ett skyfall föreslås till 
exempel större eller fler trummor under Energivägen.  

Naturmiljö Ingen 

konsekvens 

Planområdet består av låga naturvärden 

Ingen förändring relativt nuläget, naturvärden kan fortsätta utvecklas. 
Nollalternativet innebär ingen effekt och konsekvens relativt nuläget.  

Kulturmiljö 
och landskap 

Ingen 
konsekvens 

Planområdet bedöms ha låga kulturmiljövärden och en låg känslighet kopplat till 
landskap. 

Ingen förändring relativt nuläget. Nollalternativet innebär ingen effekt och 
konsekvens relativt nuläget. 
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Luftkvalitet Acceptabel 
hälsopåverkan 

Nollalternativet bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer eller miljökvalitets-
målet för luft överskrids, eftersom ingen ny exploatering sker gentemot nuläget. 
Att fjärrvärmeverket inte byggs ut kan få negativa effekter i form av att fler 
bostäder inte kan ansluta sig till fjärrvärmenätet. Det är dock svårt att säga vad 
detta skulle få för konsekvenser för luftkvalitet, eftersom det beror på vilken 
värmekälla som väljs i stället. 

Nollalternativet bedöms ha en acceptabel hälsopåverkan på luftkvaliteten. 

Buller  Acceptabel 
hälsopåverkan 

För buller motsvarar nollalternativet i princip nuläget. Fjärrvärmeverket kommer 
att öka sin kapacitet upp till vad befintligt miljötillstånd medger. 

Det saknas en trafikbullerutredning för nollalternativet. Men påverkan från 
verksamhetstransporter vid en utbyggnad bedöms vara så pass liten att de kan 
antas vara försumbara, det går därmed anta att detaljplanens bullerutredning är 
relevant även för nollalternativet. Vilket innebär att inga negativa konsekvenser 
avseende bullerstörningar från trafik vid närliggande bostäder uppstår.  

Nollalternativet bedöms ha en acceptabel hälsopåverkan. 

Brand Måttliga 
negativa 
konsekvenser 

Fjärrvärmeverket bedöms som en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär en 
hög värdering av planområdet. 

Ingen förändring relativt nuläget. Vilket innebär att det kan förekomma 
förseningar och försvårande av släckningsarbete vid en eventuell brand vid 
fjärrvärmeverket, som bedöms innebära små negativa effekter. 

Konsekvenserna av aspekten brand bedöms bli måttligt negativa.  

6.2 ALTERNATIV LOKALISERING 

Detaljplanen syftar till att befästa och säkerställa befintlig användning och inga lokaliseringsalternativ 

har studerats för återvinningscentralen eller sorteringsanläggningen och omlastningsstationen. 

Inom ramen för tillståndsansökan för utökning av fjärrvärmeverket, har olika lokaliseringsalternativ för 

en fastbränslepanna respektive en biooljepanna studerats. Slutsatsen är att det är mest 

kostnadseffektiv att inte etablera någon ny anläggning. En utbyggnad vid befintlig verksamhet 

motiveras även med att området ligger avskilt och långt ifrån bostäder, serviceinrättningar samt 

skyddade eller skyddsvärda naturområden. En fortsatt lokalisering innebär ett effektivt utnyttjande av 

redan ianspråktagen mark med en begränsad omgivningspåverkan. 
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7 SAMLAD BEDÖMNING 

7.1 SAMMANSTÄLLNING AV PLANFÖRSLAGETS KONSEKVENSER 

I detta avsnitt görs en samlad bedömning av projektets totala effekter och konsekvenser för 

människors hälsa och miljö. I Tabell 18 sammanställs planförslagets konsekvenser. 

Tabell 18 Sammanställning av planförslagets konsekvenser 

Miljöaspekt Bedömning Motivering 

Ytvatten Små negativa 

konsekvenser 

Planområdet har ingen direkt kontakt med en vattenförekomst. Närmaste 
recipient bedöms ha små naturvärden närmast planområdet, men då det 
nedströms en bit ifrån planområdet finns möjliga lek- och uppväxtlokaler för 
havsöring bedöms miljöaspekten ytvattnets värde och känslighet som måttliga.  

För återvinningscentralen samt sorteringsanläggningen och 
omlastningsstationen innebär föreslagen detaljplan inte några förändringar 
gällande hantering av ytvatten. 

För fjärrvärmeverket innebär utbyggnaden en del förändringar mot nuläget, 
främst kopplat till ökningen av kondensatvatten och hantering av dagvatten, 
släckvatten och avloppsvatten. Ökat kondensatutsläpp medför små negativa 
effekter. Då ingen fördröjning eller rening sker av dagvatten vid fjärrvärmeverket 
i nuläget, innebär den nya dagvattendammen små positiva effekter. Möjligheten 
att samla upp släckvatten ger måttliga positiva effekter. En ny 
avloppsvattenrening innebär att en fosforfälla tillkommer, vilket ger positiva 
effekter. Summerat blir det små negativa effekter, på grund av ökning av halter 
som visas i Tabell 3. 

Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för närmaste 
recipient men ingen konsekvens för vattenförekomsten Nordre älv. 

Påverkan från planområdet bedöms inte motverka möjligheten att nå 
miljökvalitetsnormerna i Nordre älv. 

Översvämning Ingen 
konsekvens 

Fjärrvärmeverket bedöms som en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär en 
hög värdering av planområdet. 

En förutsättning som tas i beaktning vid bedömning är att bebyggelse och 
omgivande mark höjdsätts på lämpligt sätt. Det bedöms som möjligt att 
genomföra åtgärder inom planområdet för att hantera framtida skyfall samtidigt 
som mängden hårdgjorda ytor ökar.   

Den nya dagvattendammen vid fjärrvärmeverket kommer bidra till en 
fördröjning av dagvatten vilket ses som positivt. Det bedöms även som positivt 
att ett avskärande dike anläggs för att minimera risken för påverkan från 
omgivande naturmark på fjärrvärmeverket. Mängden hårdgjorda ytor ökar men 
den nya dragningen av dagvatten till dagvattendammen garanterar nödvändig 
avledning och fördröjning. Planförslaget i området för fjärrvärmeverket bedöms 
medföra små positiva konsekvenser. 

Tillgängligheten via Energivägen måste säkerställas.  

Detaljplanen bedöms inte innebära någon konsekvens gällande översvämning.  

Naturmiljö Små negativa 

konsekvenser 

Planområdet består av låga naturvärden och påverkan på naturmiljön vid 
exploatering bedöms ha små negativa effekter. Påverkan på rödlistade arters 
bevarande status bedöms som minimal. 

Detaljplanen bedöms ha små negativa konsekvenser gällande naturmiljö. 

Kulturmiljö och 
landskap 

Små negativa 
konsekvenser 

Planområdet bedöms ha låga kulturmiljövärden. Påverkan på fornlämning och 
övriga kulturhistoriska lämningar bedöms som små.  
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Landskapsbilden bedöms ha låg känslighet eftersom planområdet omges av skog 
som skärmar av mot omgivningen. För landskapet är den stora förändringen att 
en tredje skorsten tillförs. Denna påverkan bedöms ha en försumbar effekt på 
landskapet eftersom det redan idag finns två skorstenar. 

Detaljplanen bedöms innebära små negativa konsekvenser gällande kulturmiljö 
och landskap. 

Luftkvalitet Acceptabel 
hälsopåverkan 

Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luft överskrids 
vid bostäder. För miljökvalitetsmål finns risk för enstaka överskridanden vid 
värsta tänkbara förhållanden under vintertid 

Detaljplanen bedöms ha en acceptabel hälsopåverkan med avseende på 
luftkvaliteten. 

Buller  Acceptabel 
hälsopåverkan 

Detaljplanen innehåller tillståndspliktiga verksamheter med villkor gällande 
buller. Villkoren bedöms inte överstigas, vilket innebär att ingen påverkan sker. 
Planförslaget bedöms inte heller utifrån genomförda bullerutredningar medföra 
några negativa konsekvenser avseende bullerstörningar från trafik vid 
närliggande bostäder.  

Detaljplanen bedöms innebära en acceptabel hälsopåverkan. 

Brand  Måttliga 
positiva 
konsekvenser 

Fjärrvärmeverket bedöms som en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär en 
hög värdering av planområdet. 

Med de åtgärder som föreslås med den planerade dagvattendammen bedöms 
tillgången av brandvatten öka. Den nya parkeringen medför förbättrad 
tillgänglighet för räddningstjänsten vid brand. Sammantaget bedöms detta ha en 
måttligt positiv effekt. För övriga verksamheter sker inga förändringar. Det 
bedöms bli små positiva effekter av att prickmark begränsar markens nyttjande 
och det blir en ridå mot omgivningen. 

Detaljplanen konsekvenser för aspekten brand bedöms bli måttligt positiva. 

 

Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för aspekterna ytvatten, naturmiljö samt 

kulturmiljö och landskap. Påverkan på ytvatten är främst kopplad till den verksamhetsutveckling som 

planeras vid fjärrvärmeverket, vilket bland annat innebär en ökning av kondensatvatten samt en bättre 

hantering av dagvatten, släckvatten och avloppsvatten. Planförslaget bedöms medföra små negativa 

konsekvenser för närmaste recipient men ingen konsekvens för vattenförekomsten Nordre älv. De 

negativa konsekvenserna kopplat till naturmiljö är kopplade till att skogsmark med ett visst naturvärde 

försvinner. För kulturmiljö och landskap är de små negativa konsekvenserna kopplade till den 

fornlämning och övriga kulturhistoriska som eventuellt kommer påverkas av planförslaget.  

Planförslaget bedöms medföra en måttlig positiv konsekvens för aspekten brand. Det finns i nuläget 

ingen gemensam helhetsbild över berörda verksamheter, men i samband med planarbetet har det 

skett.  

Planförslaget innebär en acceptabel hälsopåverkan för aspekterna luftkvalitet och buller, 

verksamheterna följer sina respektive miljötillstånd.  

För aspekten översvämning bedöms ingen konsekvens uppstå, då skyfall kan hanteras inom 

planområdet. 

Föreslagen detaljplan bedöms kunna antas utan att medföra skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön med inarbetade skyddsåtgärder. Lokaliseringen vid Munkegärde bedöms som positiv 

utifrån flera aspekter; området ligger relativt väl skyddat för närboende, det finns en närhet till centrala 

Kungälv vilket innebär att transporter minimeras samt återvinningscentralen är kommunens största 

och välkänd bland kommuninvånare. En utbyggnad av befintlig fjärrvärmeverksamhet är nödvändig för 
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att möta en ökad efterfrågan på fjärrvärme. Området för föreslagen detaljplan är redan ianspråktagen 

av industriverksamhet och det mest markresurseffektiva är att denna får fortsätta som detta. 

Inga riksintresseområden eller andra områdesskydd enligt miljöbalken påverkas av 

detaljplaneförslaget.  

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan. I bedömningen har hänsyn 

tagits till att olika lokaliseringsalternativ undersökts och förkastats, och att föreliggande lokalisering 

bedöms vara den mest förmånliga ur olika perspektiv.  

7.2 JÄMFÖRELSE MOT NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet, liksom nuläget, innebär att det inte finns en tillräcklig dag-, släck- och 

brandvattenhantering vid fjärrvärmeverket och det är detta som ger störst negativ påverkan. För 

naturmiljön blir det ingen förändring mot för planförslaget eftersom exploatering av ny mark uteblir. 

Däremot ska detta vägas mot den samhällsnytta som fjärrvärme utgör. Fjärrvärmen bidrar till att 

uppfylla miljökvalitetsmål och bidrar till lägre klimatpåverkan. Denna effekt uteblir i nollalternativet.  

8 ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖBALKENS 
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER, 
MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖKVALITETSMÅL 

8.1 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER  

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för att utreda detaljplanens påverkan och dess effekter 

och konsekvenser. Detaljplanen är anpassad efter de miljöaspekter som förekommer inom 

planområdet och skadeförebyggande åtgärder är inarbetade. Ytterligare krav på kvalitetssäkring, 

miljöhänsyn och säkerhet kommer ställas under bygglovsprövningen och i andra tillstånd på de 

verksamheter som finns inom detaljplanens område. 

Mot bakgrund av vad som framkommit och redovisats i miljökonsekvensbeskrivningen bedöms 

detaljplaneförslaget vara förenligt med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. 

8.2 MILJÖKVALITETSNORMER  

Planförslaget bedöms vara förenlig med miljökvalitetsnormerna för luft och ytvatten enligt 5 kap. 

miljöbalken.  

Vattenkvalitet i ytvattenförekomster (SFS 2004:660) 

I planförslaget kommer andelen hårdgjord yta att öka. Föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten 

från planområdet, åstadkommer en god föroreningsreduktion och uppfyller kommunens krav för 

dagvattenutsläpp och fördröjningsbehov. Eftersom Komarksbäcken saknar miljökvalitetsnormer (MKN) 

har bedömningsgrunder i HVMFS 2019:25 Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 

använts för att ge en uppskattad påverkan på bäcken. Lokalt i utsläppspunkten vid kondensatvatten-

ledningen i Komarksbäcken är några halter höga men i denna punkt bedöms det inte finnas höga 

naturvärden. I den del av Komarksbäcken där den första potentiella lämpliga leklokalen för havsöring 

har identifierats är samtliga halter utom kvicksilverunder sina bedömningsgrunder enligt HVFMS 

2019:25. När vattnet flödar vidare i Komarksbäcken mot ytvattenförekomsten Nordre älv ökar 

utspädningen gradvis och halterna minskar långt under sina bedömningsgrunder. Även kvicksilver når 

under nivån för sin bedömningsgrund. I avsnitt 5.1 Ytvatten fördjupas planförslagets påverkan på 

Nordre älv. Planförslaget bedöms inte motverka att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås.  
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Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

Planförslaget möjliggör för en utbyggnad av fjärrvärmeverket, resultat från genomförd spridnings-

beräkning för utsläpp till luft indikerar inte att miljökvalitetsnormer för luft kommer överskridas. 

Spridningsberäkningarna redovisas i avsnitt 5.5 Luftkvalitet. Ingen förändring bedöms ske från nuläget 

för övriga verksamheter, vilket innebär att inga miljökvalitetsnormer för luft påverkas. Ett överskridande 

av miljökvalitetsnormerna för luft till följd av ökade trafikrörelser är inte att vänta. 

8.3 MILJÖKVALITETSMÅL  

I Tabell 19 visas en lista över de miljökvalitetsmål som ses som relevanta för planförslaget samt en 

bedömning om hur det bidrar till att uppfylla dessa mål. Pilarna betyder att detaljplanen: 

 Bidrar till att uppfylla målet, 

 Varken bidrar eller motverkar till att uppfylla målet, 

 Motverkar att uppfylla målet.  

Tabell 19 Miljökvalitetsmål som bedöms påverkas av detaljplanen samt hur den bidrar till måluppfyllelsen av dessa. 

Miljökvalitetsmål (inkl. definition) Riktning Detaljplanens bidrag till måluppfyllelse 

Begränsad klimatpåverkan  
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i 
enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska 
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt 
att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra 
mål för hållbar utveckling inte äventyras. 
Sverige har tillsammans med andra länder ett 
ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

 

 

Fjärrvärmen tar tillvara resurser som annars skulle gå 
förlorade, till exempel rester från skogsavverkning och 
skogsindustri. Fjärrvärmeproduktionen i Kungälv är helt 
fossilfri och minskar behovet av att använda olja i små 
pannor, eller el som delvis kan ha producerats med fossila 
källor. För att klara efterfrågan måste kapaciteten för 
fjärrvärmen byggas ut. 
Utökningen av återvinningscentralen bidar till förbättring 
av den redan klimatnyttiga funktionen återvinning av 
avfall. 

Frisk luft  
Luften ska vara så ren att människors hälsa 
samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. 

 

 

Ett genomförande av planförslaget möjliggör att mer 
bebyggelse kan ansluta till fjärrvärme, istället för att ha 
egen uppvärmning i form av pannor eller värmepumpar. 
Små pannor som eldas av olja, pellets eller ved ger upphov 
till lokala luftföroreningar och försurning. När 
förbränningen istället samlas i stora pannor i utkanten av 
stan finns möjlighet att rena rökgaserna mycket 
effektivare även om luften kan försämras lokalt.  
Värmepumpar ger inga lokala utsläpp men en stor del av 
elproduktionen i norra Europa sker fortfarande med kol, 
naturgas och andra bränslen som ger klimatpåverkan, 
luftföroreningar och försurning. På grund av 
begränsningar i elnät och värmebrunnar är det inte alltid 
möjligt att anlägga värmepumpar i tätort. 
De bedömningsgrunder som finns kopplat till 
miljökvalitetsmålet bedöms inte överstigas.  

Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning ska underskrida gränsen för 
vad mark och vatten tål. Nedfallet av 
försurande ämnen ska inte heller öka 
korrosionshastigheten i markförlagda 
tekniska material, vattenledningssystem, 
arkeologiska föremål och hällristningar. 

 

 

Planförslagets påverkan på detta mål är detsamma som 
för målet Frisk luft.  

Giftfri miljö  
Förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 

 

 

Goda förutsättningar för att bedriva och utveckla 
verksamheten på återvinningscentralen bidrar till 
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hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna. 

kommunens mål avseende källsortering och insamling av 
miljöfarligt avfall. Dessa faktorer bidrar till en giftfri miljö.  

Skyddande ozonskikt 
Ozonskiktet ska utvecklas så att det 
långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 

 

 

En väl fungerande och tillgänglig hantering av bland annat 
kylar och frysar minskar risken för utsläpp av 
ozonnedbrytande köldmedier, vilket bidrar till ett 
skyddande ozonskikt. 

Levande sjöar och vattendrag  
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv 
värnas. 

 

 

Detaljplanen bedöms inte ha någon konsekvens på 
närliggande vattendrag, främst kopplat till rening och 
fördröjning av vatten från den nya dagvattendammen vid 
fjärrvärmeverket. 

God bebyggd miljö  
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser främjas. 

 

 

Planförslaget påverkar inte den bebyggda miljön. 
Verksamheterna finns redan på platsen för planförslaget 
och ligger avskilt från övriga staden. Planförslaget 
påverkar inte kulturmiljön eller landskapsbilden. Att 
befintlig verksamhet finns kvar på platsen är det bästa 
sättet att hushålla med mark, vatten och andra resurser. 
Planförslaget har liten konsekvens för närboende. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer 
och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva 
i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång 
till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd. 

 

 

Naturvärdena inom planområdet är generellt låga. Det 
finns några rödlistade växtarter inom planområdet men 
påverkan på dessa arters bevarandestatus bedöms som 
minimal. De kommer inte att påverkas av utbyggnaden av 
fjärrvärmeverket eller återvinningscentral och kan 
fortsätta finnas på sorteringsanläggningen. 

9 UPPFÖLJNING 

När en plan har genomförts ska den beslutande myndigheten eller kommunen enligt 6 kap. 19 § 

miljöbalken ”skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt 

medfört”. Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen ”tidigt ska få kännedom om sådan 

betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan 

vidtas”. 

Det är viktigt att notera att det är både den förutsedda och den oförutsedda betydande miljöpåverkan 

som ska följas upp. Enligt lagstiftningen ska därför en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 § 

miljöbalken, innehålla en redogörelse för ”de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning 

av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför”. 

I avsnitt 5 Betydande miljöaspekter redogörs för olika skadeförebyggande åtgärder under respektive 

miljöaspekt. Uppföljningen av detaljplanens betydande miljöpåverkan bör dels utvärdera utfallet av 

den beskrivna miljöpåverkan, dels i vilken mån föreslagna åtgärder genomförts.  

Följande sakområden har bedömts som särskilt viktiga att följa upp: 
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• Möjligheter till kvalitetskontroll ska anordnas där ytvatten lämnar kvarter/fastighet och leds till 

recipient/bäcken. Kontroll av ytvattenkvalitet och anordningar som ska förhindra att förorenat 

vatten når recipient vid eventuell olycka utförs av exploatören. Kontrollprogram upprättas av 

exploatören. 

• Ett miljöprogram ska upprättas av exploatören inför utbyggnaden av fjärrvärmeverket. I detta 

ska hanteras arbetenas förläggning tidsmässigt med hänsyn till boende och natur, kontroll av 

dag-/dräneringsvatten, åtgärder för hindrande av dammspridning, utförande för minimering av 

sprängrester, etableringsytors placering och utförande, bullerskyddande åtgärder, transporter till 

och från området, hur information till närboende ska ske, kontrollrutiner. 

10 TILLKOMMANDE PRÖVNINGAR 

I arbetet med detaljplanen har nedanstående behov av anmälningar, dispenser och tillstånd 

identifierats. I senare skeden kan ytterligare behov komma att identifieras, varför listan kan komma att 

ändras. Identifierade behov av anmälningar, tillstånd och dispenser ses som följande: 

• Tillstånd för åtgärder inom fornlämningsområde krävs enligt 2 kap 12 § kulturmiljölagen.  

• Påträffas tidigare icke känd fornlämning, kulturlager eller fynd i samband med markarbeten 

ska arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10§ 

kulturmiljölagen. 

• Hantering av schaktmassor vid utbyggnaden av fjärrvärmeverket kan kräva anmälan eller 

ansökan om tillstånd. 

• För att inrätta en dagvattenanläggning krävs en anmälan till kommunen enligt 13 § i 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

• Vid arbeten i befintlig markbädd behövs det en anmälan till kommunen till kommunen enligt 14 

§ i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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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),

med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, WSP 2022-03-25.
· Plankarta med planbestämmelser och illustrationskarta
· Samrådsredogörelse
· Granskningsutlåtande

Övriga handlingar
· Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
· Undersökning av betydande miljöpåverkan

Utredningar
Följande utredningar/underlag har tagits fram för den del av detaljplanen som omfattar
utbyggnad av fjärrvärmeverk:

· Dagvattenutredning Munkegärdeverket, WSP, 2021-11-26
· Förprojektrapport: ny fjärrvärmeproduktion Kungälv Energi AB. WSP 2021-01-22

· Geotekniskt utlåtande, WSP, 2020-12-16

· PM Geoteknik, Geoteknisk utredning Munkegärdeverket, WSP, 2021-05-04
· PM Geoteknik Geoteknisk utredning Munkegärdeverket, WSP, REV B 2022-03-25
· Markteknisk undersökningsrapport (MUR), WSP, 2021-05-04
· Munkegärdeverket MUR, AWER, 2021-12-14

· P5/P6 Munkegärdeverket, Markteknisk undersökningsrapport, COWI 2022-03-25
· Naturvärdesinventering, WSP, 2020-11-20
· Riskanalys, WSP, 2021-04-20
· Släckvattenutredning, WSP, 2021-11-16
· Spillvattenutredning, WSP, 2021-11-17

· Spridningsberäkning utsläpp till luft, WSP, 2021-11-16
· Statusrapport Kungälv Energi, WSP, 2021-12-21

· Verksamhetsbuller, Efterklang, 2020-12-11
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För den del av planen som omfattar återvinningscentral och sorterings- och
omlastningsanläggning (och som i samrådsskedet även omfattade deponin norr om
återvinningscentralen) har följande utredningar/underlag tagits fram i samband med planarbetet
eller tidigare processer:

· Beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen (deponi), Länsstyrelsen Göteborgs och
Bohus län, 1990-10-18

· Brandvatten Munkegärde, PM (sorteringsanläggning och omlastningsstation),
Ramböll, 2016-05-19

· Dagvattenutredning Munkegärde återvinningscentral, BG&M Konsult AB, BGM,
2017-10-05

· PM Dagvattenutredning MG ÅVC, Mitta, rev. 2018-03-07 (2017-10-05)

· Geoteknisk utredning PM 2 Munkegärde avfallsanläggning (deponi), GF konsult AB,
2006-09-25

· MUR/GEO Markteknisk undersökningsrapport, ÅVC Munkegärde, ÅF, 2014-11-28

· Geotekniskt utlåtande Kungälv ÅVC, WSP, 2021-04-30
· PM Geoteknik Detaljplan Kungälv ÅVC, WSP, REV A 2022-03-25
· Munkegärde ÅVC MUR, AWER, 2021-12-01
· Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för

Munkegärde ÅVC, Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20
· MKB med teknisk beskrivning Munkegärde Miljö, Ramböll Sverige AB, 2006-01-27
· Naturvärdesinventering, WSP, 2021-05-21

Följande utredningar/underlag har tagits fram för detaljplanen som helhet:

· Trafikbullerutredning, WSP, 2021-11-04
· Trafikutredning, 2021-12-03

· PM Utsläpp till vatten WSP, 2021-12-10
· Arkeologisk utredning, Kulturlandskapet 2022-02-01

· Skyfallskomplettering detaljplan Munkegärde Tippen 1 m.fl., WSP (2022-03-17)

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida:
https://www.kungalv.se/tippen

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om detaljplanen, kontakta Kundcenter på
telefonnummer 0303 – 23 80 00.
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Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades under hösten 2020. Planen handläggs med utökat
förfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med
översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och har ett betydande intresse för
allmänheten. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för att integrera hantering av olika
miljöaspekter i planarbetet. Detaljplanen upprättas genom en exploatörsdriven process.

Detaljplanen har varit utställd för samråd 9 juli 2021 till 30 augusti 2021. Synpunkter har ställts
samman i en samrådsredogörelse, där synpunkter bemöts och föreslagna justeringar och
kompletteringar beskrivs. Därefter har detaljplanen varit utställd på granskning 29 januari 2022
till 27 februari 2022. Synpunkter, bemötanden och bearbetning av handlingarna har
sammanställts i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen förväntas antas av kommunfullmäktige i
maj 2022.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Inom planområdet finns idag tre verksamheter: Kungälv Energis fjärrvärmeverk
Munkegärdeverket, en kommunal återvinningscentral (ÅVC) som drivs av kommunens
renhållningsenhet, samt en sorteringsanläggning och omlastningsstation som drivs av Renova
(arrende på kommunal mark). I norr angränsar planområdet till en avslutad deponi med
renhållningsenheten som verksamhetsutövare och i nordväst till ett befintligt solcellsfält som ägs
av Kungälv Energi.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmeverket i Munkegärde, och att bekräfta
och reglera befintlig verksamhet på återvinningscentral och sorteringsanläggning, samt möjliggöra
viss utveckling av verksamheterna.

Huvuddrag

Detaljplanens huvuddrag innebär att fjärrvärmeverket kan byggas ut enligt aktuellt förslag,
sydväst om befintlig anläggning, med en biobränslepanna och en biooljepanna med tillhörande
system, samt att den intilliggande återvinningsverksamheten och sorteringsanläggningen bekräftas
och regleras. Planen prövar också möjlighet för en viss utbyggnad av återvinningscentralen
västerut.
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PLANDATA

Lägesbestämning

Planområdet ligger i Munkegärde, drygt 1,5 kilometer nordöst om Kungälvs centrum. Från
Karebyvägen leder Energivägen till området där det idag finns en fjärrvärmeanläggning
(Munkegärdeverket), Munkegärde återvinningscentral, samt sorteringsanläggning och
omlastningsstation. I norr angränsar planområdet och verksamheterna till en avslutad deponi.

Orienteringskarta med planområdets läge markerat med rött.

Areal
Planområdet omfattar drygt 100 000 kvadratmeter eller drygt 10 hektar.
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Markägoförhållanden

I planområdet ingår helt eller delvis fyra fastigheter: Tippen 1 som ägs av Kungälv Energi AB,
samt del av Munkegärde 1:1, del av Munkegärde 3:29 och del av Ängegärde 5:1 som alla ägs av
Kungälvs kommun.

Ortofoto över planområdet med befintliga fastigheter och verksamheter. Fastighetsgränser är markerade med tunn ljus linje.
Ungefärlig planområdesgräns är markerad med rött. Ljusa ovaler markerar ungefärliga lägen för utökning av
fjärrvärmeverk och återvinningscentral.

Befintliga verksamheter
Inom planområdet bedrivs idag ett antal olika verksamheter. I norr angränsar planområdet till en
avslutad deponi och i nordväst till ett befintligt solcellsfält.

Munkegärdeverket - fjärrvärmeverk
Munkegärdeverket byggdes under slutet av 1990-talet och producerar både värme och el. Två
fastbränslepannor med tillhörande rökgasrening och rökgaskondensering producerar största
delen av den fjärrvärme som försörjer Kungälvs kommun. Fastbränslepannorna eldas med bark,
stamvedsflis och grot (grenar och toppar). Dessa två fastbränslepannor producerar ånga vilket i
sin tur driver en turbin och generator där el tas ut. För att klara värmeförsörjningen också under
kalla dagar finns dessutom två pannor som eldas med bioolja.
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Kungälv Energi behöver utöka produktionen av fjärrvärme, huvudsakligen eftersom
energileveranser från Göteborg Energi kommer upphöra i samband med att ett avtal mellan
parterna går ut under 2023. Behovet av fjärrvärme väntas också öka i takt med att Kungälv växer.
Med anledning av detta planerar Kungälv Energi utöka verksamheten med ytterligare en
biobränslepanna och en biooljepanna med tillhörande byggnader för bränslehantering.

Fjärrvärmeverket är en samhällsviktig verksamhet.

Munkegärdeverket, hösten 2020

Munkegärde återvinningscentral (ÅVC)
Munkegärde ÅVC är den största av Kungälvs kommuns återvinningscentraler och tar emot
grovavfall från mindre verksamheter samt grovavfall och farligt avfall från hushåll. Sorterat
grovavfall lämnas vid containerplatser vid ramp. Farligt avfall mellanlagras på anläggningen innan
borttransport, medan övriga avfallsfraktioner kontinuerligt transporteras till intilliggande
sorteringsanläggning och omlastningsstation innan vidaretransport sker till slutmottagare. Inom
anläggningen finns också plats för mottagande av material för återanvändning samt körytor och
personalbod med kontor. Ombyggnad inom området planeras under 2022.

Verksamheten behöver bättre förutsättningar att kunna utvecklas och vid behov utökas.

Sorteringsanläggning och omlastningsstation
I anslutning till återvinningscentralen finns en sorteringsanläggning och omlastningsstation för
avfall, som bedrivs av Renova som arrendator.

Verksamheten omfattar sortering och mellanlagring av grovt verksamhetsavfall och avfall från
återvinningscentralerna i Kungälv. Utsorterat träavfall (dock inte impregnerat trä) flisas på
anläggningen och grovt brännbart avfall krossas kampanjvis. I omlastningshallen lastas både
hushållsavfall och stallgödsel om inför vidare transport till Sävenäs avfallskraftvärmeverk i
Göteborg. Även biologiskt avfall omlastas i hallen men körs då vidare till Marieholm
förbehandlingsanläggning. På anläggningen finns dessutom en företags-ÅVC där småföretagare
har möjlighet att lämna sitt sorterade avfall.
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Verksamheten behöver bättre förutsättningar för att kunna utvecklas i takt med framtida krav på
avfallshantering.

Vy mot nordöst: ÅVC, sorteringsanläggning och omlastningsstation. I fonden syns angränsande avslutad deponi. Hösten
2020.



16 Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl - KS2020/0823-44 Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl : PB_Munkegärde_Antagande 2022-03-25

  Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-03-25

                                                         11

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07, § 297 att meddela positivt planbesked enligt 5 kap.
2 § Plan- och bygglagen (PBL) samt uppdra åt förvaltningen Samhälle och utveckling att upprätta
detaljplan enligt ansökan.

Översiktsplan

I gällande översiktsplan för Kungälvs kommun (ÖP 2010), antagen av Kommunfullmäktige
2012-01-19, redovisas planområdet som befintligt verksamhetsområde. Översiktsplanen beskriver
också att kommunen ska bevara och förvalta sina verksamhetsområden.

Kartbild med redovisning av verksamhetsområden enligt ÖP2010

Detaljplan, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet omfattas delvis av detaljplan för bioenergiverk för Kungälvs stad, aktnummer 1781,
lagakraftvunnen 1995-07-19, som inom det nu aktuella planområdet anger markanvändning E1 –
bioenergiverk, E2 - återvinningscentral, E4 – infartsgata samt NATUR. Övrig mark inom det nu
aktuella planområdet är inte tidigare planlagd.
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Utsnitt ur planen Bioenergiverk för Kungälvs stad med bestämmelser.

Övergripande strategiska dokument

De övergripande strategiska dokument som, förutom översiktsplanen, anses mest relevanta för
områdets planering är kommunens energiplan och dagvattenplan.

I kommunens energiplan från 2010 har detaljerade resultatmål tagits fram med utgångspunkt i
kommunens klimatmål. Ett av dessa resultatmål för kommunen som helhet är en ökad
produktion av fjärrvärme. I energiplanen anges också att nya byggnader i första hand ska anslutas
till biobaserad fjärrvärme, samt att fjärrvärmenätet ska utökas i befintlig bebyggelse.

Dagvattenplanen (2017) består av tre delar: dagvattenpolicy, dagvattenhandbok och
åtgärdsförslag. Planen är en del i kommunens arbete för att ställa krav på trög, ytlig
dagvattenavledning samt lokalt omhändertagande och fördröjande nära källan.

För planering inom Kungälvs kommun ska alltid Svenskt Vattens senaste rekommendationer
beträffande klimatfaktorer användas. Kommunen ställer också krav på att fördröjning av
dagvatten i första hand sker inom fastighet/kvartersmark vid exploatering och ombyggnad i
befintliga områden. Avsikten är att skapa förutsättningar för en robust dagvattenhantering som
inte skapar olägenhet för miljöer nedströms i systemen. I första hand ska fördröjningsvolym
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baseras på platsspecifika egenskaper, när detta inte är möjligt rekommenderas att volym beräknas
enligt något av alternativen nedan:

· Alternativ 1: fördröjningsvolym på 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta.
· Alternativ 2: fördröj dimensionerande nederbörd med 10 års återkomsttid och 1,25 i

klimatfaktor till ett utflöde på 15 l/s ha.

Kommunen ställer krav på dagvattenrening för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna (MKN)
uppfylls i recipienterna. Som ett stöd vid utformandet av lösningar för dagvattenrening har
kommunen tagit fram riktvärden avseende föroreningar som kan förekomma i dagvatten och
dessa tillämpas vid exploatering. För befintlig bebyggelse utgör värdena istället målvärden.

Planprogram, fastighetsplaner etc.

Planområdet omfattas inte av planprogram, fastighetsplaner eller andra planer.

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN

Enligt plan- och bygglagens 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid
prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med
mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska tillämpas.

Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.

Detaljplanen innebär att naturmark tas i anspråk för att möjliggöra utveckling av fjärrvärmeverket
och av återvinningscentralen. Intresset att möjliggöra en utveckling av verksamheterna på platsen
överväger intresset av att bevara den berörda naturmarken. Planen berör samhällsviktiga
verksamheter och deras utveckling är betydelsefull för tillväxt och utveckling i Kungälvs
kommun.

Av de lokaliseringsalternativ som undersökts för fjärrvärmeverket har en utökning vid det
befintliga Munkegärdeverket bedömts som det bästa, då det innebär ett effektivt utnyttjande av
redan ianspråktagen mark med en begränsad omgivningspåverkan. Området ligger avskilt och
långt ifrån bostäder, serviceinrättningar samt skyddade eller skyddsvärda naturområden.

Miljömål

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som
vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt
hållbara på sikt. Kungälvs kommun har arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella
miljömålen. Kommunen har tagit fram rapporten Kungälvs kommuns lokala miljömål (reviderad
februari 2014). Av de lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget:

· Begränsad klimatpåverkan
· Frisk luft
· Bara naturlig försurning
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· Giftfri miljö
· Skyddande ozonskikt
· Levande sjöar och vattendrag
· God bebyggd miljö
· Ett rikt växt- och djurliv

Undersökning av betydande miljöpåverkan

En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen
undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
(6 kap. 5 § miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att kommunen identifierar
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och samråder i frågan med
de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar
kan antas bli berörda av planen eller programmet. Särskilda föreskrifter om de omständigheter
som avses har meddelats (6 kap. 6 § MB) i miljöbedömningsförordningen. Undersökningen
bidrar till att integrera miljöaspekter i planen eller programmet, vilket i sin tur i främjar en hållbar
utveckling.

Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en
strategisk miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska
kommunen bl.a. samråda med länsstyrelsen om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), och ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB).

Detaljplanen omfattar tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och antas därför kunna
medföra betydande miljöpåverkan. Undersökning av betydande miljöpåverkan (identifiering av
omständigheter och samråd) har utförts. Länsstyrelsen inkom med samrådsyttrande 2021-05-06.
Kommunen har i särskilt beslut avgjort att genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan, och i beslutet redovisat de omständigheter som talar för eller emot det.
Beslutet har gjorts tillgängligt för allmänheten (6 kap. 7 § MB).

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats och miljöaspekter har integrerats i
detaljplanen (enligt 6 kap. 3, 9 och 10 §§ MB). Med inarbetade skyddsåtgärder bedöms
detaljplanen kunna genomföras utan att medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Se vidare avsnittet Konsekvenser av planens genomförande, miljökonsekvenser.

Avvägningar enligt Miljöbalken

Riksintressen (3 och 4 kap. MB)

Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken (MB). Planen bedöms inte
påverka något riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Göta älv-Nordre älvs dalgång, ca 2-3 km från
planområdet, omfattas av Natura 2000 och är av riksintresse för naturvård. Närmaste område av
riksintresse för kulturmiljövården är Kungälvs gamla stad-Bohus fästning.
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Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark,
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar
bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt
omgivningsbuller.

Sammanfattningsvis finns det inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för vatten
överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas
av aktuell planläggning. Utredningen om spridningsberäkningar till luft indikerar att i ett värsta
scenario kan halter av kväveoxider riskera att överskrida utvärderingströsklar och miljömål.
Överskridande bedöms ske ytterst sällan i praktiken och främst i ett område där det inte finns
någon bebyggelse.

MKN vatten
Planområdet är beläget inom delavrinningsområde för Ovan Kvillen i Nordre älvs vattendragsyta.
Recipient är Nordre älv (SE642012-126863), för vilken det finns fastställda miljökvalitetsnormer
(MKN). Recipienten ligger inom Kungälvs kommun och mynnar i havet. Huvudsaklig
markanvändning inom det aktuella tillrinningsområdet samt recipientens övriga
tillrinningsområde är odlingsmark och naturmark samt villa- och bostadsområden och en del
industri.

Den ekologiska statusen för recipienten bedöms som måttlig, med mål om att uppnå god status
2021. Recipienten uppnår inte god kemisk status på grund av överskridande halter av
perfluoroktansulfonsyra och dess derivater (PFOS) samt kvicksilver och bromerade difenyletrar
(flamskyddsmedel, PBDE) i biota (fisk). I stort sett alla svenska vattenförekomster har högre
halter av kvicksilver och PBDE än gränsvärdena inom EU, vilket innebär att få
vattenförekomster klarar normen för god kemisk status. Därför gäller ett nationellt undantag för
ämnena kvicksilver och PBDE med mindre stränga krav. Skälet för undantag är att det bedöms
vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE och kvicksilver till de nivåer som motsvarar
god kemisk status.

Recipienten nås via Komarksbäcken vars rinnväg är över 6 km innan den når Nordre älv.

Vattenförekomsten Nordre älv är markerad med ljusblå linje. Planens läge är markerat med röd cirkel. (VISS, 2021)
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Det finns inga grundvattenförekomster med beslutade miljökvalitetsnormer i området.

Dagvatten, lakvatten, spillvatten och hushållsavloppsvatten från verksamhetsområdet kommer
omhändertas på ett sådant sätt att MKN i Nordre älv inte påverkas negativt.

Fjärrvärmeverk
För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en dagvattenutredning, en spillvattenutredning samt en
släckvattenutredning genomförts.

I dagvattenutredningen föreslås att en dagvattendamm anläggs för att fördröja och rena dagvatten
från hela Munkegärdeverket., se vidare i avsnitt Dagvatten. Om dagvattenlösningen utformas enligt
detta förslag, bedöms föreslagen utbyggnad inte påverka MKN för berörd recipient negativt. Vid
andra dagvattenlösningar är det nödvändigt att se över att dessa har motsvarande effekt som den
föreslagna lösningen för att inte riskera att möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna
påverkas negativt.

I spillvattenutredningen föreslås hur kondensat, spillvatten från processen samt
hushållsavloppsvatten ska hanteras. När dessa åtgärder har vidtagits kommer inte möjligheterna
att följa MKN påverkas negativt. Mängden kondensat kommer att öka då den nya
fastbränslepannan byggs, men halterna av föroreningar i kondensatet kommer vara desamma som
nu. Spillvatten från processen har låg föroreningsgrad men kommer som en extra säkerhetsåtgärd
att kopplas via den nya dagvattendammen där fördröjning och rening sker.

Hushållsavloppsvatten kommer även fortsättningsvis att ledas via slamavskiljare
(trekammarbrunn) och markbädd. För att klara de krav som kommunen ställer på enskilda
avlopp föreslås att befintlig markbädd avlägsnas och ersätts med ny vattenrening (markbädd eller
minireningsverk).

En lösning för släckvattenhantering har tagits fram. När den implementerats är risken mycket låg
att släckvatten sprids till recipient.

Återvinningscentral
Dagvatten från de hårdgjorda delarna av återvinningscentralens verksamhetsområde leds till en
dagvattendamm väster om området för rening. Från dammen avleds vattnet i öppna diken i
skogsmark vidare ut till våtmark i väster för att sedan ansluta till Komarksbäcken och vidare till
Nordre älv.  Risken för påverkan på de närliggande ytvattenförekomsterna bedöms vara liten och
inte bidra till att miljökvalitetsnormerna inte kan uppnås. Risken för att förorena yt-och
grundvatten minimeras genom rutiner för spill och uppsamling och rening av dagvatten i damm.

I samband med en utökning av återvinningscentralen kan en större volym dagvatten behöva
fördröjas och renas inom området. Dammen ska dimensioneras så att riktvärdena i kommunens
dagvattenpolicy uppnås. Systemet behöver vara utformat med liknande säkerhetsanordningar
som idag, för att minimera risk att föroreningar sprids i händelse av brand eller annan olycka.
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Sorteringsanläggning och omlastningsstation
Dagvatten leds via dagvattenbrunnar till slam- och oljeavskiljare för att sedan lämna anläggningen
via rörledning och öppna diken vidare till våtmark. Risken för påverkan på de närliggande
ytvattenförekomsterna bedöms vara liten och inte bidra till att miljökvalitetsnormerna inte kan
uppnås. Risken för att förorena yt-och grundvatten minimeras genom väl fungerande rutiner för
spill och uppsamling och genom reningen av dagvatten i anläggningens slam- och oljeavskiljare
samt ytterligare rening i våtmarken. Som säkerhetsåtgärd finns även en avstängningsventil. Att
vattnet ska behandlas i en slam- och oljeavskiljare regleras av sorteringsanläggningens
miljötillstånd.

Inom området finns en damm som tar emot lakvatten från kompostering. Till samma damm
rinner även en del lakvatten från den angränsande deponin. Vattnet pumpas till en större
lakvattendamm nordväst om planområdet, innan det rinner vidare till rening i våtmarken
ytterligare längre västerut. Lakvattnet provtas och hanteras enligt beslutat kontrollprogram
varigenom risken att påverka miljökvalitetsnormerna negativt följs upp.

MKN luft
Samtliga verksamheter inom området regleras genom villkor i miljötillstånd.

Fjärrvärmeverk
För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en spridningsberäkning – utsläpp till luft genomförts
(WSP, 2021-11-16).

Spridningsberäkningarna har utförts för emissioner till luft av svaveldioxid, kväveoxider,
kolmonoxid och partiklar (PM10 och PM2.5) från produktionsanläggningen. För att inte
underskatta halterna har två scenarion undersökts. Scenario driftsäsong representerar ett helår, men
helåret är reducerat till driftsäsongen som är 9 månader och meterologiska data som använts
gäller dessa 9 månader. För att utreda högsta halter som kan uppkomma har ett värsta scenario
konstruerats benämnt kalla vinter, för december, januari och februari, där maximala utsläpp sker
under hela perioden kombinerat med meterologiska data för ett typår.

Utifrån spridningsberäkningarnas resultat har jämförelser med miljökvalitetsnormer (MKN) och
dess utvärderingströsklar, samt miljökvalitetsmål, utförts. Över lag klaras miljömål,
miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar med marginal, men utredningen indikerar att i
värstascenariot kalla vinter riskerar halter av kväveoxider att överskrida utvärderingströsklar och
miljömål. Beräkningarna för kalla vinter är mycket konservativa och överskridanden bedöms
sannolikt ske ytterst sällan i praktiken. Överskridandet av miljömålet sker i ett område där det inte
finns någon bebyggelse.

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation
De utsläpp till luft som härrör från verksamheten vid ÅVC, sorteringsanläggning och
omlastningsstation är främst utsläpp från fordon vid transporter till, inom och från området.
Verksamheten bedöms inte vara av sådan art och omfattning att miljökvalitetsnormerna riskerar
att överskridas på grund av trafik från verksamheten. Stängningen av ÅVC Ytterby förväntas öka
transporterna till Munkegärde ÅVC med 10 %, ca 15 000 lätta fordon om året.
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I miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförd i samband med ansökan om miljötillstånd för
återvinningscentralen (Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20), konstateras att
utsläppen som genereras av fordon främst består av kväveoxider, koldioxid och koloxid: ämnen
som bidrar till växthuseffekten och kan medverka till negativa hälsoeffekter. Genom
återvinningscentralens och sorteringsanläggningens/omlastningsstationens centrala läge minskar
dock avfallslämnarnas transporter. För att vidare minska påverkan från transporter är
tomgångskörning förbjuden inom ÅVC-området. Kungälvs kommun ställer också stränga
miljökrav vid upphandlingar av entreprenörer för transporter.

I framtiden kan trafiken till ÅVC förväntas öka i takt med att Kungälv växer. Ökningen bedöms
marginell.

Naturreservat (7 kap 4-8 § MB) / Kulturreservat (7 kap 9 § MB)

Detaljplanen berör inga naturreservat eller kulturreservat. Närmaste naturreservat är Fontin och
Marieberg, som ligger minst ca 1 km öster om planområdet.

Detaljplanen bedöms inte medföra ökad risk för utsläpp till vatten som kan påverka
naturreservaten Göta och Nordre älvs dalgångar eller Nordre älvs estuarium.

Biotopskydd (7 kap 11 § MB)

Detaljplanen påverkar inget biotopskyddat objekt. I genomförda naturvärdesinventeringar för
fjärrvärmeverket (WSP, 2020-11-20) och ÅVC (WSP, 2021-05-21) konstateras att det finns
stenmurar inom området men att dessa inte bedöms omfattas av biotopskydd, då de inte är
belägna på jordbruksmark.

Strandskydd (7 kap 13-18 § MB)

Planen berör inget område som omfattas av strandskydd.

Vattenverksamhet (11 kap MB)

Där den nya delen av fjärrvärmeverket föreslås placeras finns idag en bäckfåra som kommer att
överbyggas. Bäcken får ledas runt utbyggnaden eller kulverteras under den. Ytan av påverkad
bäckfåra inklusive grävarbete bedöms till 300 m2. Medelvattenföringen i bäcken är under 1 m3/s
med god marginal. Överbyggnad av bäcken kräver således godkänd anmälan om
vattenverksamhet innan arbeten påbörjas. Anmälan om vattenverksamhet görs till länsstyrelsen.

Väster om planområdet finns enligt Vattenarkivet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett
torrläggningsföretag från 1930, Munkegärde m.fl. TF 1930. Stora delar av området är idag
bebyggt. Kvarvarande naturmark och ängsmark ägs av kommunen. Markägare till
markavvattningsföretaget är Kungälvs kommun, Kungälvsbostäder och Kungälv Energi.
Markavvattningsföretaget kan eventuellt avvecklas eller omprövas. Vattennivån inom
markavvattningsföretaget kan dock inte ändras utan en noggrann analys. Det skulle kunna
påverka befintlig bebyggelse, deponins nordvästra lakvattendamm, de diken som för dagvatten
och lakvatten till våtmarken, våtmarken samt Kungälv Energis solceller och solfångare.
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FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR

Översikt planområde, ungefärlig planområdesgräns markerad med rött. Till vänster i kartan syns en liten del av
våtmarken som renar lakvatten från angränsande deponi och en del av dagvattnet från planområdet.

Natur

Mark och vegetation

Förutsättningar
Planområdet ligger på en höjd, till stor del omgivet av skog som skiljer området från bostäder i
söder, Romelandavägen i sydost och pågående bergtäkt i nordost. Västerut är landskapet mer
öppet mot bostadsområdet Olseröd, som närmast ca 250 meter från planområdet. Planområdet
utgörs idag av de befintliga verksamheterna fjärrvärmeverk och återvinningscentral,
sorteringsanläggning och omlastningsstation, samt skogsmark dominerad av tall och bok. Inom
planområdet finns också en dagvattendamm och en lakvattendamm kopplade till de olika
verksamheterna. De ianspråktagna ytorna är till största delen hårdgjorda. Inom ÅVC och
sorteringsanläggning/omlastningsstation är markytan relativt plan och ungefär i nivå med
Energivägens anslutning, medan fjärrvärmeverket ligger på en platå några meter högre än
Energivägen.
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Planförslag
Fjärrvärmeverk (E1 - värmeverk)
Detaljplanen möjliggör att en del av nuvarande skogsmark i anslutning till befintligt
verksamhetsområde bebyggs med nya anläggningar för fjärrvärmeverket. Aktuellt
utbyggnadsområde består idag av ett mycket kuperat naturområde med bergsryggar och
mellanliggande dalsänka. För att markbereda området krävs omfattande schakt- och
fyllningsarbeten. Den totala tillkommande ytan för föreslagen utbyggnad är ca 4200 m2. För
terrassering krävs en schaktvolym om ca 6000 m3 och en fyllningsvolym om ca 3700 m3. Då
schaktvolymen motsvarar mer än 10 000 ton aktualiseras frågan om tillstånds- eller
anmälningsplikt för täkt. Uttag som primärt syftar till att bereda plats för annan verksamhet är
inte täkt enligt miljöbalken. Det är verksamhetsutövaren som ska visa att uttaget huvudsakligen
görs av en annan anledning än att nyttiggöra materialet.

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation (E2 - avfallsanläggning )
Området för återvinningscentral och sorteringsanläggning/omlastningsstation är till största delen
hårdgjort. Detaljplanen bekräftar de befintliga verksamheterna och möjliggör viss utökning av
respektive verksamhet på områden som idag till viss del utgörs av skogsmark. Det gäller dels ett
område nordväst om Energivägen, och dels ett område mellan fjärrvärmeverket och
sorteringanläggningen/omlastningsstationen. Inom det senare medges både värmeverk och
avfallsanläggning, för att detaljplanen ska rymma viss flexibilitet och hålla över tid.

Lakvattendamm (E4 – lakvattendamm)
Dammen i den östra delen av planområdet planläggs som tekniskt ändamål, lakvattendamm.
Dammen tar emot lakvatten från kompostering samt en del lakvatten från deponin norr om
planområdet.

Markbädd (E3 - avloppsanläggning)
Väster om ÅVC planläggs ett mindre område för tekniskt ändamål, avloppsanläggning. Inom
området finns redan idag en markbädd där verksamheternas hushållsavloppsvatten renas.
Planläggningen säkerställer bättre förutsättningar för att på sikt förbättra avloppshanteringen där.

Allmän plats natur
Norr om markbädden planläggs mark som allmän plats natur, med utformningsbestämmelsen
skogsridå ska bevaras, som i planen Bioenergiverk för Kungälvs stad. Tillägget väg får finnas ger utrymme
för en nyligen anlagd väg till det befintliga solcellsfältet väster om planområdet.
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Geotekniska förhållanden, risk för skred

Förutsättningar
Ett flertal geotekniska markundersökningar har genomförts och använts som underlag för PM
Geoteknik, geoteknisk utredning Munkegärdeverket (WSP, rev. B 2022-03-25) respektive PM
Geoteknik, detaljplan Kungälv ÅVC (WSP, rev. A 2022-03-25).

Fjärrvärmeverk
Undersökningsområdet består idag av Munkegärdeverket samt skogs- och ängsmark. Öster om
Munkegärdeverket ligger Kungälvs avfallsanläggning bestående av återvinningscentral (ÅVC)
samt före detta deponi. Genom området går Energivägen, en asfalterad väg. Nordväst om
fjärrvärmeverket ska enligt planbeskrivningen för gällande detaljplan (1995) en deponi ha
förekommit längs med den asfalterade vägen. Ledningar finns i marken inom området.

Munkegärdeverket ligger på kanten av en höjd där slänten sluttar ned mot norr. Marknivån
varierar mellan ca +56 och +35 från fjärrvärmeverket ned till foten av slänten i norr. Höjderna
söder om fjärrvärmeverket har en nivå på ca +64.

Enligt SGU:s jordartskarta består områdets ytliga jordarter av fyllnadsmaterial, postglacial sand,
glacial lera och berg.

Utsnitt ur SGU:s jordartskarta (gult är lera, rött är berg, orange är sand och vit skraffering är fyllning).

Utredningsområdet består av olika jordlagerföljd:

· Söder om befintliga byggnader tillhörande Munkegärdeverket är jordlagerföljden
representerad av grusig mulljord, torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg.
Jorddjupen varierar kraftigt med uppmätta bergnivåer på mellan 1 till 16 m under
markytan.
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· Väster om Värmeverket i slänten ned mot Energivägen varierar jorddjupen mellan några
enstaka meter (0 – 2,5 m) till som mest 17 m. De större jorddjupen förekommer närmast
Energivägen. Jordlagerföljden vid mindre jorddjup representeras av grusig mulljord,
torrskorpelera och friktionsjord på berg. Vid större jorddjup (mer än 3 m) representeras
jordlagerföljden av grusig mulljord, torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg.

· Nordväst om värmeverket, norr om planområdet, är jordlagerföljden representerad av
sandigt grus (fyllnadsmassor), torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg. Uppmätta
jorddjup till berg varierar stort mellan ca 1,5 och 17,5 m.

· Norr om värmeverket vid Energivägens slut är uppmätta jorddjupet grundare mellan ca
1,5 och 3 m.

Runt Värmeverket, inom det område som i planförslaget regleras med användningen E1,
värmeverk, är stabiliteten tillfredställande för befintliga förhållanden.

I slänten norr om Energivägen (gamla deponin) uppfylls inte kraven på säkerhetsfaktor för
befintlig stabilitet. Glidytor som ej uppfyller kraven på säkerhet sträcker sig dock ej in på
planområdet.

Inom område där ny slänt uppstår till följd av uppfyllnad med sprängsten krävs stabilitetshöjande
åtgärder inom område markerat a1, se plankarta:

· Vid jorddjup mindre än 3 m krävs att naturliga jordlager bestående av torrskorpelera och
mulljord schaktas bort lokalt innan fyllnadsmassor påförs.

· Vid jorddjup större än 3 m krävs stabilitetshöjande åtgärder i form av exempelvis KC-
pelare för att uppnå en tillfredställande stabilitet.

Ur sättningssynpunkt är delområdet väster om värmeverket mer lämpligt för grundläggning, då
jorddjupet är litet och jämnare. Inom detta område kommer sättningar vid markbelastning bli
små och utbildas snabbt till följd av de små jorddjupen.

I delområdet med varierande jorddjup söder och väster om värmeverket, finns risk för
differenssättningar inom område för planerade byggnader och markuppfyllnader.

ÅVC, sorteringsanläggning och omlastningsstation (inom planområdet), samt deponi (utanför planområdet)
Undersökningsområdet består av en återvinningscentral, sorteringsanläggning med
omlastningsstation och en avslutad deponi, se flygfoto över de olika delområdena. Området
ligger uppe på en höjd och marknivån inom området varierar mellan ca +68 och +38. I
nordvästra delen av området förekommer en slänt ned mot en lakvattendamm. Större delen av
undersökningsområdets södra delar omringas av skogsmark med berg i dagen.

Jordlagerföljd och mäktigheten varierar inom området. För återvinningscentralen består
jordlagerföljden av fyllnadsmaterial och friktionsmaterial (stenig grusig sand) på berg. Vid
sorteringsanläggning och omlastningsstation består stora delar av området av friktionsmaterial på
berg. Jorddjupen inom detta område varierar generellt mellan ca 2,5 och 13,5 m. Området kring
östra lakvattendammen visar på grundare jorddjup på ca 3 m där jordlagerföljden representeras
av friktionsjord på berg.
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Inom undersökningsområdet vid deponin (utanför planområdet) består översta jordlagret av en
torrskorpelera som fungerar som täckning av deponin. Under torrskorpeleran följer ett
fyllnadsmaterial bestående av sten, grus, lera, sand och deponimassor på berg. Från ÅVC och
deponin lutar marken svagt i riktning ned mot västra lakvattendammen. Vid släntfot invid västra
lakvattendammen återfinns torrskorpelera som underlagras av naturliga jordlager av lera som vilar
på fastare friktionsmaterial och berg.

Stabilitetsförhållanden från ÅVC ned mot västra lakvattendammen är tillfredställande både för
befintliga och planerade förhållanden med utbyggnad av återvinningscentralen.

Stabiliteten bedöms ej tillfredsställande för glidytor som berör västra slänten från deponin ner
mot västra lakvattendammen, utanför detaljplanområdet. Glidytor som inte uppfyller krav på
säkerhetsfaktormot stabilitetsbrott sträcker sig ej in på detaljplaneområdet. Område med ej
tillfredsställande stabilitet påverkar således inte detaljplaneområdet.

Inom området kring sorteringsanläggningen och i anslutning till återvinningscentralen visar
utförd stabilitetsanalys att stabiliteten är tillfredställande för befintliga och planerade förhållanden
enligt rekommenderade krav i IEG Rapport 2:2010. Planerade förhållanden innefattar eventuell
tillkommande belastning motsvarande en markhöjning på upp till 0,5 m. Risk för skred in på
detaljplanområdet bedöms ej föreligga utifrån utförda beräkningar.

Planförslag
Planområdet är avgränsat så att det inte berör områden med ej tillfredställande stabilitet vid gamla
deponin norr om Energivägen samt deponin norr om ÅVC. Kommunen äger marken inom dessa
områden och skredrisken får hanteras utanför detaljplanearbetet.

Inom fjärrvärmeverkets område, där ny slänt uppstår till följd av uppfyllnad med sprängsten,
krävs stabilitetshöjande åtgärder.

· Vid jorddjup mindre än 3 m krävs att naturliga jordlager bestående av torrskorpelera och
mulljord schaktas bort lokalt innan fyllnadsmassor påförs.

· Vid jorddjup större än 3 m krävs stabilitetshöjande åtgärder i form av exempelvis KC-
pelare för att uppnå en tillfredställande stabilitet.

Planbestämmelse a1 reglerar att startbesked får inte ges för anläggningar förrän erforderliga stabilitetshöjande
åtgärder har genomförts.

Avsikten är att lov ska kunna sökas samlat vid ett tillfälle för alla planerade åtgärder och att
partiella startbesked ska kunna ges successivt, efter hand som åtgärderna genomförs.

Förorenad mark

Förutsättningar
Inom planområdet
Inom planområdet finns idag verksamheter som kan ha gett upphov till föroreningar: befintlig
återvinningscentral samt sorteringsanläggning/omlastningsstation som tar emot och hanterar
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farligt avfall. Hanteringen av farligt avfall sker i båda fallen i enlighet med villkor i gällande
miljötillstånd. Återvinningscentralen tar emot farligt avfall som sedan förvaras i separat byggnad
med hårdgjort golv. Spillolja tas emot i dubbelmantlade spilloljetankar. Vitvaror förvaras
utomhus på asfalterad yta. På sorteringsanläggningen och omlastningsstationen hanteras farligt
avfall främst i form av impregnerat trä. Det kan även komma in små mängder el- och
elektronikavfall på företags-ÅVC:n. Farligt avfall kan även av misstag komma in på anläggningen
i andra fraktioner. Detta sorteras då ut och lämnas för vidare hantering. Hantering av avfall sker
på hårdgjorda ytor. Asfaltering av ytorna sker årligen på grund av de sättningar som uppstår i den
underliggande utfyllnaden. Även mindre håligheter som kan uppstå åtgärdas vid behov.

Inom planområdet har förorening av alifater >C16-C35 överstigande Naturvårdsverkets generella
riktvärde för känslig markanvändning (KM) påträffats i jord i mindre omfattning i en
provtagningspunkt, enligt Statusrapport Kungälv Energi (WSP, 2021).

I angränsning till planområdet
Deponin norr om planområdet var i drift från början av 1960-talet till början av 2000-talet. Fram
till början av 1970-talet deponerades här hushållsavfall och senare schaktmassor, grovavfall och
slam från reningsverk. Sluttäckning har pågått under 2021.

Norr om Energivägen finns ett område som består av fyllnadsmassor och som på äldre kartor
identifieras som en gammal avfallstipp. Marken omfattas av detaljplan för bioenergiverk för
Kungälvs stad, aktnummer 1781, och är där reglerad som E2 – återvinningscentral, mark som inte
får bebyggas.

Direkt väster om planområdet har förorening av metaller överstigande Naturvårdsverkets
generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) påträffats i en provpunkt. I
samma provpunkt har även andra ämnen påträffats i halt överstigande riktvärden för KM.

Bild ur planbeskrivning och utsnitt ur plankarta, detaljplan för bioenergiverk för Kungälvs stad, aktnummer
1781.

Planförslag
Åtgärdsmålet för planområdet bör sättas till mindre känslig markanvändning (MKM), baserat på
planerad verksamhet.

Verksamheterna på de redan ianspråktagna områdena regleras fortsatt i miljötillstånd. Inga
verksamheter har funnits inom de oexploaterade ytor där planen medger nya verksamhetsytor.
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Massor med halter upp till MKM bedöms kunna återanvändas inom aktuellt planområde, baserat
på att åtgärdsmålet bör vara MKM. Om massor med föroreningshalter inte kan återanvändas
inom planområdet, behöver riskminskande åtgärder ske i form av att dessa massor hanteras som
förorenade massor.

Massor med halter överstigande MKM som påträffats i direkt anslutning (nordväst om)
planområdet, behöver avgränsas mot/inom planområdet. Om schakt planeras där massor med
halter överstigande MKM påträffas, behöver riskminskande åtgärder ske i form av att dessa
massor hanteras som förorenade massor.

På plankartan finns planbestämmelse vilken anger att startbesked får inte ges för anläggning förrän
marken där anläggningen ska placeras, har säkerställts understiga föroreningshalter motsvarande
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Eftersom planområdet
är mycket stort till ytan och berör flera olika verksamheter och aktörer, är syftet med
bestämmelsen att sanering ska ha skett inom den aktuella platsen där en anläggning/byggnad ska
uppföras innan startbesked får ges.

Åtgärder inom förorenade områden är anmälningspliktiga. Inför att markarbeten sker i område
där förorenade massor förekommer, ska en 28§-anmälan enligt förordning 1998:899 om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd upprättas och kommuniceras med tillsynsmyndigheten.
En upplysning om detta finns med på plankartan.

Radon

Förutsättningar
Området finns inte med i kommunens befintliga underlag för radonmätningar. Närmaste
mätningar är utförda direkt väster om Karebyvägen och visar värden mellan 5 och 8
mikroröntgen/timma, där upp till 12 klassificeras som lågradon.

Planförslag
Planförslaget möjliggör kontor och personalutrymmen kopplade till verksamheten inom området
men inga bostäder, större kontor eller andra ytor för långvarig vistelse.

Höga vattenstånd

Förutsättningar
Situationen vid skyfall har analyserats i två underlag, dels i dagvattenutredningen för
fjärrvärmeverket (WSP, 2021-11-26) och dels i ett kompletterande underlag för detaljplanen
(WSP 2022-03-17).

Med hjälp av analys i Scalgo Live redogörs för eventuella instängda områden, risk för
översvämning, maximala vattendjup och flödesvägar. Analysen visar situationen vid ett 100-
årsregn med 20 minuters varaktighet och klimatfaktor 1,25. Resultatet ska betraktas som
indikativt.
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Karta med översvämningsytor (blå fält) och rinnvägar (blå linjer) vid skyfall. Ungefärligt planområde är markerat med vit
streckad linje. Vita cirklar markerar riskområden vid Energivägen, där översvämning kan få konsekvenser för
tillgängligheten till planområdet. Analysen har gjorts i Scalgo Live.

Väster om planområdet finns en lågpunkt som utgör en stor översvämningsyta, som bland annat
omfattar Komarksbäcken och våtmarken som tar emot dagvatten och lakvatten från
planområdet. Den stora översämningsytan tar emot skyfallsvatten från flera håll.

Inom och angränsande till planområdet finns ett flertal lågpunkter där stora volymer vatten
ansamlas vid skyfall. Även söder om Energivägen finns ett antal lågpunkter som också tar emot
mycket vatten.

Vid skyfall sker avrinning från planområdet delvis mot den stora översvämmade ytan väster om
planområdet och delvis söderut mot Romelandavägen och vidare mot Kungälvs centrum.
Situationen nedströms planområdet får inte förvärras av förändringar inom planområdet. Allt
vatten som i dagsläget uppehålls inom planeområdet behöver uppehållas inom området även
efter utbyggnad.

Då fjärrvärmeverket är en samhällsviktig funktion har även tillgängligheten till planområdet vid
skyfall analyserats. Planområdet ligger 1,2 km körväg från Bohus Räddningstjänstförbund. Fram
till Energivägen korsar inga stora skyfallsstråk och inget skyfallsvatten uppehålls över vägbanan.
Vid Energivägen har tre riskområden identifierats, där vatten kan komma att strömma över, eller
i värsta fall genom väguppbyggnaden, med risk att vägen eroderar bort.

Planförslag
I dagsläget finns endast konkreta planer på utbyggnad av fjärrvärmeverket. För fjärrvärmeverkets
område konstateras i dagvattenutredningen (WSP, 2021-11-26) att det bedöms finnas
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förutsättningar att hantera skyfall utan oacceptabel risk för skada av människor eller egendom,
under förutsättning att bebyggelse och omgivande mark höjdsätts på lämpligt sätt och att
utredningens rekommenderade skyfallsvägar anläggs. Åtgärderna som föreslås bedöms inte
påverka andra flödesvägar eller lågpunkter förutom de inom fastigheten för värmeverket. Det
grundas på att inga ändringar av flödesriktning planeras.

Detaljplanen rymmer flexibilitet för framtida utvecklingsmöjligheter för ÅVC och sorterings- och
omlastningsanläggning. När det blir aktuellt med byggnation ska bebyggelse och mark höjdsättas
på lämpligt sätt. Frågan följs upp i samband med lov och verksamheternas tillståndsprövningar.

Om befintliga lågpunkter byggs bort i ett senare skede måste de volymer som då trycks undan
kunna uppehållas på annan plats inom planområdet. Det bedöms kunna hanteras då det finns
stora ytor att tillgå.

Det är av stor vikt att byggnader placeras högre än omkringliggande mark, med lutning minst
1:20 inom 3 meters avstånd från byggnaden i syfte att säkerställa att vattnet säkert kan ledas ytligt
runt huskropparna och vidare bort vid ett 100-årsregn. Fria vattenvägar behöver säkerställas vid
nybyggnation. Byggnader ska i möjligaste mån placeras så att de inte skär av befintliga
skyfallsstråk och om det ändå görs ska nytt skyfallsstråk med motsvarande funktion anläggas. Vid
byggnation av översvämningsbara byggnader som förråd och liknande behöver
skyfallsutredningen inte tas i beaktning, om inte marknivåerna förändras i och med utbyggnaden.

För att säkerställa tillgängligheten till planområdet kan det komma att krävas åtgärder i form av
till exempel större eller fler trummor under Energivägen, för säker avledning vid ett skyfall.

Den närmaste befintliga lågpunkten söder om Energivägen är i planen Bioenergiverk för Kungälvs
stad allmän plats natur, och kommer förbli så, vilket innebär att kommunen har full rådighet över
ytan.

Planbestämmelse b1 reglerar att marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och leds till
dagvattenanläggningar inom respektive verksamhetsområde.

Inom värmeverkets område reglerar b2 att marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering.

Kulturmiljö och fornlämningar

Förutsättningar
Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd vilket innebär att nyupptäckta fornlämningar
skyddas automatiskt. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet
omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen,
enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap. 10§.

En arkeologisk undersökning har utförts av Kulturlandskapet (2022-02-01). En fornlämning har
påträffats i utkanten av planområdet, söder om fjärrvärmeverket. Fornlämningen är i form av en
härd (en avgränsad eldplats, tillkommen före 1850):

· L2022:593, Fornlämning, härd.
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Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens bestämmelser, vilket gör det förbjudet att
skada eller förändra dem. Lagskyddet gäller även för ett område kring själva lämningen, som
benämns fornlämningsområde. Länsstyrelsen får lämna ett tillstånd till ingrepp i fornlämningar
och deras fornlämningsområde, men endast om fornlämningen utgör ett hinder som inte är
rimligt i förhållande till fornlämningens betydelse. Ett sådant tillstånd kan vara förenat med
villkor om arkeologiska insatser som i så fall ska betalas av den som vill utföra arbetsföretaget.

Inom planområdet finns även andra kulturhistoriska lämningar som inte har lagskydd enligt
kulturmiljölagens bestämmelser:

· L2022:606, Hägnad
· L2022:605, Färdväg
· L2022:603, Hägnad
· L2022:601, Fyndplats

För dessa lämningar gäller inte kulturmiljölagens bestämmelser om skydd för fornlämning och
därför inte heller tillståndsplikt enligt samma lag. För dessa gäller miljöbalkens generella
hänsynsregler. Om möjligt är det önskvärt att bevara lämningarna.

Kulturhistoriska lämningar vid planområdet, varav en är klassad som fornlämning (L2022:593).

Planförslag
Fornlämningen L2022:593 är belägen strax öster om ny planerad bergskärning och planerat
staket. Planerade åtgärder innebär ett ingrepp i det lagskyddade fornlämningsområdet. Samråd
om ingrepp i fornlämning har genomförts med länsstyrelsen. Länsstyrelsens bedömning är att
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fornlämningen inte är av sådan betydelse att den ska utgöra ett hinder för de planerade åtgärderna
och att planförslaget medför tillräcklig hänsyn för att bevara fornlämningen. Inför att den
berörda marken tas i anspråk måste tillstånd för åtgärder inom fornlämningsområde sökas hos
länsstyrelsen.

Några av de övriga kulturhistoriska lämningarna kan komma att påverkas av eventuella framtida
åtgärder som detaljplanen medger.

Detaljplanens konsekvenser för kulturmiljövärden bedöms bli små.

Bebyggelseområden

Bostäder och befintlig bebyggelse

Förutsättningar
Inga bostäder finns inom planområdet. Närmaste bostäder finns vid Energivägen och
Lingonvägen, ca 150-200 meter söder om planområdet samt vid Romelandavägen, ca 100 meter
österut. I väster finns närmaste bostäder vid Älggatan, ca 250 meter från planområdet.

Ortofoto med markering av närmaste bostäder. Ungefärlig planavgränsning markerad med röd streckad linje.

Planområdet är idag bebyggt med anläggningar för fjärrvärmeverk, återvinningscentral samt
sorteringsanläggning och omlastningsstation. Fjärrvärmeverkets anläggningar består
huvudsakligen av två fastbränslepannor på skogsflis, två skorstenar, två spets- och reservpannor
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på bioolja, en ackumulator, två tippfickor med samhörande traverslager för fastbränsle samt en
biooljecistern med bränsle för de två biooljepannorna. Inkommande lastbilstransporter med
fastbränsle ska vägas. I dagsläget används våg på sorteringsanläggning/omlastningsstation.
Bebyggelsen på området för ÅVC och sorteringsanläggning/omlastningsstation består av
uppställda containrar för hantering av avfall samt enklare byggnader/bodar. På området finns
också garage.

I planen Bioenergiverk för Kungälvs stad regleras bebyggelsen för fjärrvärmeverket genom
bestämmelser om högsta höjd: högsta totalhöjd för skorsten 50 meter, högsta totalhöjd för
ackumulatortank 22 meter samt högsta byggnadshöjd 16 meter. Bebyggelsens utbredning och
placering regleras genom mark som inte får bebyggas (prickmark). Marken inom
återvinningscentralen är också till största delen prickad, undantaget en mindre byggrätt vid entrén
med högsta byggnadshöjd 3,5 meter och ett mindre område i nordväst där marken endast får
bebyggas med ekonomibyggnader med högst 6 meter byggnadshöjd. Planen Bioenergiverk för
Kungälvs stad omfattar inte området som tagits i anspråk för sorteringsanläggning och
omlastningsstation.

Illustrationsplan som visar befintliga anläggningar och planerad utveckling av området. Tillkommande byggnader vid
fjärrvärmeverket är markerade med gul färg.

Planförslag
Detaljplanen bekräftar befintliga verksamheter och möjliggör viss utökning och utveckling av
dessa.
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Fjärrvärmeverk
Planförslaget möjliggör utbyggnad av fjärrvärmeverket direkt sydväst om den befintliga
anläggningen. Den uppbyggda platån planeras att utvidgas på det som idag är skogsmark.
Exploateringsgraden regleras genom områden som inte får förses med byggnad (prickmark), på
samma sätt som i planen Bioenergiverk för Kungälvs stad, samt med e-tal som reglerar att största totala
byggnadsarea är 6500 m². Avsikten är att möjliggöra ytterligare utveckling av fjärrvärmeverket på
längre sikt. Bebyggelsens höjd regleras genom högsta totalhöjd om 55 meter för skorsten samt en
högsta nockhöjd om 25 meter för övriga anläggningar och byggnader. Avsikten är att höjder ska
mätas från hårdgjord yta invid byggnad. Inom området som medger både vämeverk och
avfallsanläggning regleras exploateringsgrad och höjder på samma sätt.

Planerad utbyggnad av fjärrvärmeverket omfattar ytterligare byggnader och en tredje skorsten i
området. En komplett anläggning för fastbränsle i den aktuella storleken (5-15 MW) består
huvudsakligen av tippficka, såll, flislager, panna, rökgasrening, rökgaskondensering,
kondensatrening, askhantering, skorsten samt inkoppling mot fjärrvärmenätet. Pannbyggnad,
flislager och tippficka föreslås placeras direkt sydväst om befintligt fjärrvärmeverksområde. Den
nya anläggningen planeras att uppföras i nivå med befintligt flislager med omkringliggande
asfaltsytor. På grund av befintlig terräng innebär detta omfattande schakt- och fyllningsarbeten,
och att det kommer att bli ett överskott av schaktmassor. Söderut och västerut omgärdas den nya
anläggningen av en bergsskärning mot omgivande naturmark på ca 1-8 m höjd.

Söder om Energivägen planeras en ny parkering med trappa upp till anläggningen. För att
tillgodose tillgänglighet planeras även en hiss. Sydväst om parkeringen ska en dagvattendamm
anläggas. Det berörda området regleras som kryssmark, för att medge komplementbyggnader,
markanläggningar och liknande för verksamhetens behov. Med markanläggningar avses
exempelvis parkering, slänt och dagvattendamm. Största tillåtna byggnadsarea är 50 m2 och
högsta tillåtna nockhöjd är 4 m. Syftet är att det ska vara möjligt att uppföra till exempel ett
pumphus vid dammen.

Utsnitt ur illustrationsplan och modellbild för utbyggnad av fjärrvärmeverk. På illustrationsplanen är föreslagna
tillkommande anläggningar markerade med gult. På modellbilden saknas dagvattendammen, som planeras sydväst om den
nya parkeringen. Förslag till utformning samt bild: Liljewall.
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Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation
Inom ÅVC och sorteringsanläggning/omlastningsstation möjliggör detaljplanen uppförande av
byggnader med en högsta nockhöjd om 15 meter och en sammanlagd byggnadsarea (BYA) om
2500 m² respektive 5000 m2, dock högst 1500 m² per enskild byggnad. Syftet är att skapa
förutsättningar för verksamheterna att utvecklas i enlighet med de krav som kan komma att
ställas i framtiden. Det kan till exempel bli aktuellt att bedriva delar av verksamheten inomhus.

Markbädd, avloppsanläggning
Inom området för avloppsanläggning får en byggnad på upp till 50 m2 BYA uppföras. Högsta
tillåtna nockhöjd är 4 m. Syftet är att skapa goda förutsättningar att förbättra avloppshanteringen.

Principskiss för beräkning av höjder och taklutning. I totalhöjd räknas också in delar som skjuter upp över nock, till
exempel skorstenar.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse

Förutsättningar och planförslag
I området arbetar idag ett antal personer, fördelade på de olika verksamheterna. Planförslaget
bedöms inte innebära någon väsentlig förändring av antalet arbetsplatser i området.

Service

Förutsättningar och planförslag
Planen omfattar endast verksamheter och bedöms inte påverka offentlig eller kommersiell
service. Detaljplanen ska säkerställa en ändamålsenlig verksamhet på återvinningscentralen för
kommunens invånare och möjliggöra en eventuell framtida anslutning med gång- och cykelbana
längs Energivägen.

Tillgänglighet

Förutsättningar
Planen omfattar inga bostäder. Området ligger högt och har en delvis ganska brant tillfart via
Energivägen. Gång- och cykelbana finns idag längs Karebyvägen men saknas längs Energivägen.

Planförslag
Planområdet omfattar endast den del av Energivägen som ligger i direkt anslutning till
verksamheterna, och reglerar inte vägens utformning i detalj. Detaljplanens utformning medger
en eventuell framtida utbyggnad av en ny gång- och cykelväg längs Energivägen, vilket både ökar
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tryggheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Motsvarande möjligheter ryms där
Energivägen även fortsatt omfattas av planen Bioenergiverk för Kungälvs stad (aktnummer 1781).

Byggnadskultur och gestaltning

Förutsättningar
Planområdet är till stor del omgivet av skogklädda höjder och är i norr, öster och söder
avskärmat från bebyggelse och vägar. Västerut är landskapet mer öppet mot bostadsområdet
Olseröd, ca 250 meter från planområdet, och det är främst härifrån själva anläggningen är synlig,
medan de två 50 meter höga skorstenarna syns på längre håll.

Bebyggelsen består av containrar, bodar, garage och omlastningsstation på återvinningscentralens
och sorteringsanläggningens/omlastningsstationens område, samt anläggningar för
fjärrvärmeverket, se avsnitt Bostäder och befintlig bebyggelse ovan. Fjärrvärmeverket är placerat på en
uppbyggd platå, några meter över anslutningen till Energivägen.

Planförslag
Anläggningarna inom planområdet kommer även fortsatt till stor del vara avskärmade av
omkringliggande skogsmark. De är mest synliga från bostadsområdet Olseröd i väster. Då både
skorstenar och motsvarande anläggningar redan finns i området bedöms utbyggnaden och
tillkommande skorsten innebära en begränsad förändring av landskapsbilden.

I det aktuella förslaget till utbyggnad av fjärrvärmeverket illustreras byggnaderna i dova, jordnära
toner. En sammanhållen och lågmäld färgsättning kan bidra till ett diskret intryck av
verksamhetsområdet som helhet och i förhållande till omgivande natur.

Billd till vänster: visualisering av tillkommande bebyggelse vid fjärrvärmeverket. Förslag samt bild: Liljewall.
Bild till höger: Illustration med en tillkommande skorsten utöver de befintliga två. Vy från korsningen Räfsalsvägen-
Olserödsvägen. Bakgrundsfoto © Google Maps.

Friytor

Lek & rekreationsområden

Förutsättningar
Området omfattar inga utpekade lek- eller rekreationsområden. Vid Älggatan i Olseröd knappt
200 meter nordväst om planområdet finns en fotbollsplan.
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Planförslag
Föreslagen utökning av verksamheterna tar en del av skogsmarken i direkt anslutning till
befintligt verksamhetsområde i anspråk. Området kommer dock också i fortsättningen att till stor
del vara omgivet av allmänt tillgänglig skogs- och naturmark.

Naturområden

Förutsättningar
Planen omfattar till största delen områden som redan är ianspråktagna som återvinningscentral,
sorteringsanläggning och fjärrvärmeverk. Planförslaget innebär dock att utbyggnad möjliggörs på
yta som idag består av tall- och bokdominerad skogsmark i anslutning till nuvarande
verksamhetsområde.

Utanför planområdet finns värdefulla naturområden som inte bedöms påverkas av verksamheten.
Det handlar främst om ädellövskog på båda sidor om Energivägen, i sydöst, samt åkermark,
skogspartier och sumpskog i väster. Området ligger också inom en av Länsstyrelsen utpekad
värdetrakt för skog samt värdetrakt för skyddsvärda träd.

För att dokumentera och bedöma områdets naturvärden har naturvärdesinventeringar (NVI)
utförts för de i nuläget oexploaterade ytor som ingår i detaljplanen. (WSP, 2020-11-20 och
2021-05-21).

NVI för utökning av fjärrvärmeverket
Naturvärdesinventering 2020-11-20 omfattar de delar av skogsmarken där planerad utbyggnad av
fjärrvärmeverket ska placeras, se sammanfattande bild nedan:
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I inventeringen konstateras att inventeringsområdet består av skogsmark som inte hyser några
högre naturvärden. Den sydöstra delen av inventeringsområdet (Objekt N1) bedöms ha påtagligt
naturvärde, främst kopplat till förekomsten av ett antal medelgrova till grova tallar samt att där
finns relativt gott om död ved. Tallarna har dock inte utvecklat den pansarbarkstruktur som tyder
på riktigt hög ålder och avsaknaden av naturvårdsarter indikerar att området inte har någon längre
skoglig kontinuitet.

Längre västerut (Objekt N2) övergår området i bokskog. Här är det dock ont om både grova träd
och död ved om delområdet bedöms därför ha lägre naturvärde. En del blommande och bärande
buskar, inklusive några äldre sälgar, förekommer dock. Vid en eventuell exploatering bör gamla
eller grova träd samt trädslag som sälg sparas i den mån det är möjligt. Tallar som får växa sig
gamla är viktiga för många insekter och svampar, särskilt om de står öppet och solbelyst. Sälgen
blommar tidigt på våren efter snösmältningen och har stor betydelse för humlor, bin, fjärilar och
skalbaggar, vilka är helt beroende av dess pollen och nektar innan andra födokällor finns. I det
fall träd måste avverkas kan dessa med fördel sparas och placeras ut på lämplig plats i den
omgivande skogsmarken, gärna i solbelyst läge.

Endast en fridlyst art påträffades inom undersökningsområdet, revlummer, vilken är mycket
vanlig i sydvästra Sverige. En eventuell påverkan på arten skulle kunna förutsätta att dispens
medges, om det inte bedöms tillräckligt att hantera genom samråd eller inom ramen för någon
annan prövning enligt miljöbalken.

Inom inventeringsområdet löper en stenmur. Muren omfattas inte av det generella biotopskyddet
eftersom den inte är belägen i jordbruksmark, men kan ändå vara viktig ur ett
naturvårdsperspektiv eftersom den skapar potentiella livsmiljöer för grod- och kräldjur, mossor,
lavar och insekter. Av naturvärdesinventeringen framgår att ifall muren behöver tas bort skulle
det vara positivt om den byggs upp på annan plats, eller att stenar läggs på återstående delar av
muren. I sådana fall bör man dock försäkra sig om att detta inte kommer i konflikt med några
kulturhistoriska värden.

NVI för utökning av återvinningscentral
Naturvärdesinventering 2021-05-21 omfattar de delar där återvinningscentralens område föreslås
utökas västerut. Här avgränsades tre naturvärdesobjekt, se bild nedan. Två av dessa utgörs av
skogsmark och ett av en mindre damm (återvinningscentralens dagvattendamm). Samtliga objekt
bedömdes ha visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Bedömningarna är baserade på förekomst av
naturvårdsintressanta biotoper och arter. Stenmur inom området bedöms inte omfattas av
biotopskydd då den inte är placerad i jordbruksmark.
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Avgränsade naturvärdesobjekt och värdefulla träd inom inventeringsområdet, naturvärdesinventering 2021-05-21.

Objekt 1 består av en liten sedimentationsdamm med avrinningsvatten från
återvinningscentralen. Runt vattnet växer kaveldun, kabbeleka, skogsfryle, veketåg och
vattenskräppa. Vattnet är grumligt och har en film av olja. I dammen flyter frigolit och annat
skräp och vattenkvaliteten kan antas vara dålig. Objektet bedöms ha visst biotopvärde eftersom
småvatten är viktiga biotoper som skapar variation i landskapet och är värdefulla för till exempel
insekter. Den dåliga vattenkvaliteten bedöms dock göra dammen undermålig för groddjur och
många andra vattenlevande organismer. Artvärdet bedöms således vara obetydligt.

Objekt 2 består av ett område med ädellövskog med varierad trädslagssammansättning, som
utgörs av ek, alm, bok, ask och enstaka gran. Här finns även ett artrikt buskskikt bestående av
bland annat hassel, slån, hägg och olvon och en bitvis lundartad flora med arter som vitsippa,
majsmörblomma, svalört, humleblomster, älggräs, vårfryle och jordreva. Det finns en mindre
klunga med 5-6 stycken grövre ekar (50-60 cm i stamdiameter) i objektets sydvästra del men i
övrigt finns inga grova eller gamla träd och det är sparsamt med död ved. Strax utanför objektet
står dock två gamla sälgar. Längs södra delen av objektet löper en stenmur och här finns även ett
område med kala berghällar. Västra delen av objektet är blötare och verkar till viss del
översvämmas av avrinningsvatten från vägen ovanför, men ett nedgrävt dräneringssystem
avvattnar marken. Närheten till återvinningscentralen har gjort att hela området är skräpigt och i
hög grad påverkat av mänskliga aktiviteter. En vanlig groda (rana temporaria, fridlyst i hela landet
enligt 6 § artskyddsförordningen) observerades men inga potentiella lekområden finns inom
objektet. Objektet bedöms ha visst biotopvärde knutet till ett artrikt träd- och buskskikt, med
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blommande och bärande buskar som är värdefulla för fåglar och insekter. Artvärdet bedöms vara
obetydligt.

Objekt 3 utgörs av en del av samma skogsområde som objekt 2 som har skurits av genom en
nyanlagd väg. Det återstående skogspartiet är inklämt mellan vägen och återvinningsområdet på
östra sidan och liknar till stor del skogen på andra sidan vägen. Trädskiktet utgörs av ek, alm,
bok, ask och gran medan buskskiktet består av lönn, hägg, hallon, fläder och en. I fältskiktet finns
bland annat vitsippa, majsmörblomma, blåbär, vårfryle, skogskovall och harsyra. En mossbeklädd
stenmur med flera lager grova block löper genom objektet och här finns mycket död ved av
klenare dimensioner. Även detta område är mycket skräpigt och i östra utkanten ligger högar av
sprängsten. Objektet bedöms ha visst biotopvärde knutet till ett artrikt träd- och buskskikt.
Artvärdet bedöms vara obetydligt.

I västra delen av inventeringsområdet finns två flerstammiga äldre sälgar, med en stamdiameter
på cirka 40 cm. Sälg är en nyckelart som är viktig för många andra organismer, bland annat för att
den blommar tidigt på våren och ger föda åt pollinerande insekter när de vaknar ur sin
vinterdvala.

Övriga rapporterade fynd
Vid sökning av inrapporterade fynd av naturvärdesarter, framkommer rödlistade och fridlysta
arter inom och utanför de två inventeringsområdena. Inom inventeringsområdet för
återvinningscentralen förekommer två rödlistade fåglar; gråkråka och stare. Runt sorterings- och
omlastningsstationen samt deponiområdet har flera fynd av rödlistade kärlväxter inrapporterats
under den senaste tioårsperioden. Dessa utgörs framförallt av ruderatmarksväxter, det vill säga
växter som trivs på platser med mycket störningar från mänsklig verksamhet. Dessa arter
återfinns ofta förvildat eller temporärt i miljöer med tippat trädgårdsmaterial. Det är växter med
kort livscykel och intensiv förökning. Bland fynden finns ädelmynta, pimpinellros, knippnejlika,
vattenstånds, kalvnos, naverlönn, kavelhirs och gleshårig ädelmynta. Förekomsten av dessa arter
kan komma att påverkas negativt av sluttäckningen av deponin då den ruderatmark de uppträder i
då försvinner, men bör ha möjlighet att fortsätta uppträda inom det återstående sorterings- och
omlastningsområdet. Vad gäller arter som ädelmynta är det dock i första hand lokaler där arten
kan misstänkas ha längre kontinuitet som är skyddsvärda och där det ofta rör sig om äldre former
av ädelmynta. På tippar och liknande rör det sig ofta om nya former inkomna med utländskt
växtmaterial (Artdatabanken, 2021).

Planförslag
Påverkan på naturmiljö vid exploatering bedöms innebära små negativa konsekvenser.
Planförslaget bedöms inte medföra påverkan på arter som omfattas av artskyddsförordningen.
Påverkan på rödlistade arters bevarandestatus bedöms som minimal.

Föreslagen utbyggnad av fjärrvärmeverket ska ske både inom område med påtaglig
naturvärdesklass (N1) och viss naturvärdesklass (N2) enligt inventering 2020-11-20. Utpekade
träd och förekomster av revlummer berörs inte direkt av den nya bebyggelsen, och området där
de finns ingår inte i föreslaget planområde. Befintlig stenmur kommer dock med aktuellt
bebyggelseförslag att delvis behöva tas bort. Enligt naturvärdesinventeringen skulle det vara
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positivt om den byggs upp på annan plats, eller att stenar läggs på återstående delar av muren. I
sådana fall bör man dock försäkra sig om att detta inte kommer i konflikt med några
kulturhistoriska värden.

Utökningen av återvinningscentralens område påverkar till viss del utpekade naturvärdesobjekt.
Område med beteckningen E3 – avloppsanläggning, kan eventuellt medföra påverkan på befintlig
stenmur. Det är positivt om berörda delar av muren i så fall flyttas eller läggs på återstående delar.
De konstaterade naturvärdena ligger till största delen inom område som i både gällande och
föreslagen detaljplan är reglerade som allmän plats NATUR och där skogsridå ska bevaras. Den
mindre dammen ingår i dagvattenhanteringen för återvinningscentralen. För att möjliggöra
framtida ändringar och utveckling inom området är dess placering inte reglerad i plankartan.

De kärlväxter som rapporteras in vid deponin kan fortsatt uppträda inom sorteringsanläggningen
och omlastningsstationen. Eftersom flera av de rödlistade arterna, bland annat ädelmynta, med
största sannolikhet etablerat sig med tillförda fyllnadsmassor bedöms den negativa påverkan på
dessa arters lokala och regionala bevarandestatus bli minimal.

Vattenområden

Förutsättningar
I Kungälvs kommun är flera vattendrag utpekade som ekologiskt känsliga då de utgör viktiga
reproduktionsområden för lax och havsöring. Det gäller Nordre älv, Vallby å, Kollerödsbäcken,
Grannebyån och Glose å. Enligt Havs- och vattenmyndigheten är deras mynningsområden även
utpekade som fredningsområden. Det är därför mycket viktigt att inte dessa känsliga vattendrag
påverkas negativt av planförslaget. Även Komarksbäcken som är första recipient från
planområdet innehåller havsöring, dock inga sötvattensmusslor.

Vattendragen är också generellt känsliga avseende höga flöden då dess slänter  gärna skredar. Det
är därför viktigt att dagvattenpolicyn följs när det gäller fördröjning av dagvatten.

Göta älv och Nordre älv löper ett par kilometer öster och söder om planområdet och ett mindre
vattendrag, Grannebyån, löper cirka en kilometer norrut. Väster om planområdet finns en anlagd
våtmark där lakvatten och dagvatten från planområdet renas. Öster om deponin rinner
Komarksbäcken upp och passerar den nordvästra lakvattendammen samt svänger västerut och
går parallellt med våtmarken. Våtmarken ansluter sedan till Komarksbäcken.

I västra delen av planområdet finns en dagvattendamm för hantering av dagvatten från
återvinningscentralen. I östra delen av planområdet finns en damm som tar emot lakvatten från
en kompostanläggning, samt en del lakvatten från deponin norr om planområdet. I det område
som föreslås bebyggas med nya anläggningar för fjärrvärmeverket finns en bäckfåra. Utanför
planområdet, söder om Energivägen finns en lågpunkt dit flera flöden rinner. Därifrån leds
vattnet vidare i trumma under Energivägen till en ny lågpunkt. Från denna lågpunkt leder ett dike
till våtmarken.

Planförslag
Dammen i den östra delen av planområdet planläggs som E4 - lakvattendamm.
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Inom områden för värmeverk och avfallsanläggning finns planbestämmelsen b1 – Marken ska
anordnas så att dagvatten samlas upp och leds till dagvattenanläggningar inom respektive verksamhetsområde.
Volym och placering av dagvattenanläggningar avgörs i samband med projektering, t. ex. när det
blir aktuellt att utöka återvinningscentralen och det finns mer underlag om tillkommande
hårdgjord yta.

En ny dagvattendamm ska anläggas i anslutning till utbyggnad av fjärrvärmeverket. Område för
dagvattendamm, samt det befintliga diket söder om Energivägen regleras med planbestämmelse
b2 – Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering.

Planförslaget innebär att ny bebyggelse kan uppföras på utfyllnad över befintlig bäckfåra. Vattnet
ska ledas till lågpunkten söder om Energivägen, utanför planområdet. Lågpunkten är central för
dagvattenhanteringen och som översvämningsyta och kommer fortsatt vara planlagd som allmän
plats natur i planen Bioenergiverk för Kungälvs stad (aktnummer 1781). På så vis kommer Kungälvs
kommun även fortsatt ha full rådighet över ytan.

Gator och trafik

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik

Förutsättningar
Området ansluts från E6 via Marstrandsvägen, Karebyvägen och Energivägen. Längs
Karebyvägen finns idag gång- och cykelbana, och detaljplanen utformas för att möjliggöra
eventuell framtida utbyggnad av gång- och cykelbana längs Energivägen.

Möjligheterna att på sikt upprätta en ny anslutning till området norrifrån, via Romelandavägen,
har diskuterats i ett tidigt skede i planarbetet. Detta bedöms dock inte bli aktuellt i närtid, bland
annat på grund av pågående bergtäkt i området, och planförslaget utgår från befintlig anslutning
via Energivägen. Detaljplanen hindrar inte en framtida anslutning via Romelandavägen.

I planen Bioenergiverk för Kungälvs stad  är Energivägen reglerad som kvartersmark för teknisk
anläggning: E4 – infartsgata med bestämmelsen g – marken skall vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning. Att vägen regleras på detta sätt och inte som allmän platsmark
motiveras i planens genomförandebeskrivning med att ”vägen endast betjänar återvinningscentral
och framtida bioenergiverk och dessutom är stängd med bom stor del av dygnet.”

Planförslag
Detaljplanen är utformad för att området också i fortsättningen ska anslutas via Energivägen.

Detaljplanen bedöms inte medföra påverkan på anslutande statligt vägnät. För att bedöma
detaljplanens påverkan på trafiksituationen har en trafikutredning tagits fram, som utgår från
beräknad tillkommande trafik till de tre verksamheterna samt trafikuppräkning till 2040 (WSP
2021-11-29). Trafikökningen som alstras av planförslaget utgör en marginell del av den totala
ökningen på Karebyvägen, där trafiken beräknas öka med 26,6 %. Av utredningen framgår även
att korsningen mellan Karebyvägen och Energivägen kommer ha en fortsatt god kapacitet och att
utformningen inte behöver ändras.
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Översiktsbild anslutande vägar. Planområdets läge är markerat med rött. Tung trafik dirigeras till planområdet via
Rollsbomotet.

I samband med planarbetet studeras utformningen av Energivägen med in- och utfarter till de
olika verksamheterna och möjlig ny gång- och cykelbana.

Detaljplanen omfattar endast den del av Energivägen som ansluter direkt till verksamheterna. För
återstående del av vägen gäller fortsatt planen Bioenergiverk för Kungälvs stad. I detaljplanen regleras
vägen som kvartersmark för teknisk anläggning, men nu inkluderad i E2 – avfallsanläggning.
Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Resonemanget att vägen endast betjänar
verksamheterna gäller fortfarande, och även om vägen idag inte längre är avstängd med bom ger
den aktuella lösningen möjlighet att vid behov återigen göra det.

Två förslag till utformning av Energivägen inom planområdet har tagits fram i samband med
planarbetet (WSP, maj 2021). Båda alternativen ryms inom förslaget till detaljplan. Exakt
utformning regleras inte i planen utan ska studeras vidare. I förslaget ingår möjlig placering av en
våg till fjärrvärmeverket. Skillnaden mellan de två förslagen (alt.1 och alt. 2) är framförallt vågens
placering: i alternativ 1 ligger vågen på befintlig körbana medan den i alternativ 2 ligger över diket
utanför körbanekant. Vågen kan även komma att placeras inom värmeverkets fastighet.
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Trafikförslag alternativ 1

Trafikförslag alternativ 2
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Kollektivtrafik

Förutsättningar och planförslag
Närmaste hållplatser för kollektivtrafik är Munkegärde och Jordliden, norr respektive söder om
korsningen Karebyvägen/Energivägen. Hållplatserna trafikeras av bussarna Grön Express mellan
Ytterby och Mölnlycke samt linje 1 mellan Ytterby och Ullstorp. Planförslaget innebär ingen
betydande förändring av förutsättningarna för kollektivtrafik.

Parkering, varumottagning, utfarter

Förutsättningar
Samtliga verksamheter inom planområdet ansluts via Energivägen. Parkering sker inom de olika
verksamheternas respektive område. Mittemot fjärrvärmeverket norr om Energivägen finns en
parkering som kan hysa ca fem bilar.

Till fjärrvärmeverket transporteras fast biobränsle (grot, flisad stamved, bark) med lastbil och
bioolja med tankbil. Transporterna dirigeras via Rollsbomotet. Den aska som uppstår vid
förbränningen hanteras så att damning undviks innan den hämtas med lastbil av Renova och
mellanlagras (härdar/torkar) på sorteringsanläggningen innan den hämtas av extern entreprenör
och återförs till skogen.

Till återvinningscentralen kommer privatpersoner för att lämna avfall.

Till sorteringsanläggning och omlastningsstation transporteras de olika avfallsfraktionerna in med
lastbil. Från sorteringsanläggningen transporteras utsorterat avfall med lastbil med släp. Tunga
transporter med släp sker via Rollsbomotet, enligt villkor i gällande miljötillstånd.

Planförslag
Förslag till ny utformning av Energivägen (se avsnitt Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik ovan)
anger ett sätt att lösa trafiken till de olika verksamheterna inom området på ett effektivt och
trafiksäkert sätt. Förslaget utgår från beräknade trafiksiffror och dimensionerande fordon för de
olika verksamheterna. Anslutning sker fortsatt via Energivägen och parkering ska tillgodoses
inom respektive område. För fjärrvärmeverket planeras en ny angöring med parkering, trappa
samt hiss nordväst om kontoret, alldeles söder om Energivägen och bredvid den planerade
dagvattendammen.

Störningar och risker

Områdets placering relativt avskilt från omgivande bebyggelse och större vägar, till stor del
omgivet av skogklädda höjder, bidrar till att minska risken för störningar för omgivningen. För all
verksamhet inom planområdet krävs också tillstånd enligt miljöbalken, där det regleras att
verksamheten har godtagbar påverkan på omgivningen.

Fjärrvärmeverk
I samband med planarbetet har en riskanalys yttre miljö genomförts för utbyggnaden av
fjärrvärmeverket (WSP, 2021). Analysen beaktar aspekterna bränslehantering, kemikalier, avfall,
fjärrvärmeproduktion och klimatförändringar.
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Bränslehantering
Riskerna gällande bränslehantering handlar bland annat om brand i bränslelager och läckage av
bioolja. Risk för brand i bränslelager hanteras genom brandlarm som är direktkopplat till
räddningstjänst och SOS centralenhet och som årligen besiktas och servas. Brandposter
kontrolleras regelbundet i samband med brandskyddsronder. Hantering av släckvatten införs
enligt genomförd släckvattenutredning (WSP, 2021-11-16) genom fysiska åtgärder som möjliggör
att släckvatten kan samlas in och sugas upp samt rutiner och utbildning för personalen. Risk för
läckage av bioolja hanteras genom invallning av cistern, dagliga kontroller och att golvavlopp i
pannhallarna är kopplade till oljeavskiljare samt framöver till dagvattendamm.

Torka kan leda till damning och nedskräpning, vilket hanteras genom dagliga kontroller, hög
fukthalt på bränsle och uppfuktning av aska.

Kemikalier
Lut, den enda kemikalie som hanteras i större kvantiteter i verksamheten, förvaras i en tank om
5 m3. Invallning rymmer hela tanken. För att minimera risken för spill kontrolleras dessutom
tankens nivå dagligen, pumpslangar kontrolleras och påfyllning övervakas.

Kemikalier och mindre kärl förvaras i en kemikaliecontainer med invallning.

Risk för läckage av diesel från den tank (6 m3) som servar arbetsmaskiner hanteras genom att
tank står invallad, att saneringsutrustning (absol) finns vid tanken samt att yta för tankning är
asfalterad.

För att kunna sanera eventuella oljeutsläpp från fordon och maskiner liksom brand i anslutning
till kemikalieförvarig finns absol i närheten och inga dagvattenbrunnar på bränsleplanen. Övriga
tre dagvattenbrunnar är uppmärkta.

Avfall
Farligt avfall förvaras invallat. Aska som uppstår vid produktionen sprids i skogsmark och
analyseras för att undvika negativ påverkan på marken.

Fjärrvärmeproduktion
Risk för utsläpp till luft som överskrider villkor/lagkrav hanteras genom kontinuerliga
bränslekontroller och övervakning av utsläppsvärden. Kondensat kontrolleras dagligen och
analyseras varje månad. En gång om året tas prov på metallinnehåll i kondensat.

Oljeutsläpp i pannrum eller invallning till oljecistern kan leda till oljeutsläpp och dessa är därför
kopplade till oljeavskiljare med larm vid hög oljenivå. Brand i pannrum kan leda till släckvatten
som kan passera oljeavskiljaren. Oljeavskiljare kommer därför kopplas om till dagvattendammen
som också utgör släckvattendam.

Bullermätning för verksamheten efter utbyggnad har utförts, se nedan. Klagomål från berörda
gällande buller bevakas. Inga klagomål har registrerats från boende sedan verksamheten startades
1997.
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Inne i byggnader finns lite brännbart material. Brandposter kontrolleras regelbundet i samband
med brandskyddsronder. Brandlarm är direktkopplat till räddningstjänst och SOS och besiktas
och servas årligen. För att kunna hantera större bränder behöver brandvattentillgång säkerställas
enligt släckvattenutredning. Lösning för detta finns i utredningen.

Klimat
Klimatförändringar kan leda till ett antal risker. Storm kan leda till ökad spridning/damning,
vilket hanteras genom att bränslets fukthalt kontrolleras och hålls hög, att aska fuktas och att
bränsle förvaras inomhus. Ökad temperatur och torka kan, liksom blixt och åska, leda till brand
på anläggningen och brand i bränsle. Idag finns tre brandposter i anslutning till verksamheten.
Uppskattat flöde för dessa, som är kopplade till kommunal vattenledning, är ca 1200–1300 l/min.
Uppskattat behov vid större brand är drygt 2000 l/min och släckningstid ca 90 min. Resterande
behov av brandvatten förses ifrån dagvattendamm. Brandlarm är direktkopplat till
räddningstjänst och SOS.

Ökade nederbördsmängder och skyfall (hundraårsregn) kan leda till översvämningar och att
förorenat vatten sprids från anläggningen. Invallning för bioolja är nyligen omgjord 2019 och
antas därför ha god status att stå emot ökat vattenflöde. Ytterligare modifieringar av invallningen
är under utredning.

För att hantera avrinning från kvartersmark och omgivande naturmark vid skyfall föreslås i
genomförd dagvattenutredning (WSP, 2021-11-26) ett avskärande dike mellan
verksamhetsområde och naturmark. Diket avleds norrut mot befintlig lågpunkt söder om
Energivägen. Se vidare i avsnitt Dagvatten. Föreslagen dagvattendamm har dimensionerats för
utjämning och dessutom en ytterligare volym för släckvatten vilket gör
utjämningsförutsättningarna mycket goda.

Då anläggningen ligger omkring en mil från havet anses en höjning av havsnivån med tre meter
inte föranleda översvämning.

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation
I miljökonsekvensbeskrivning genomförd i samband med ansökan om miljötillstånd för
återvinningscentralen (Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20), konstateras att de
störningar för människors hälsa och miljö som kan uppstå från verksamheten främst är utsläpp
till luft från transporter till, från och inom området, föroreningar till dagvatten som avleds från
området samt buller. Gällande trafikökning, buller, och trafikbuller, se avsnitt Gator och trafik ovan
respektive Verksamhets- och trafikbuller nedan. Samtliga störningsrisker bedöms kunna begränsas
genom olika typer av försiktighetsmått och därmed inte bidra till någon olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Viss brandrisk finns men den bedöms som liten. Till stor del bedöms dessa
bedömningar också gälla verksamheten på sorteringsanläggning och omlastningsstation. Här kan
dock dessutom i viss mån dammspridning och nedskräpning förekomma.

Utsläpp till vatten sker via dagvatten som uppkommer inom den hårdgjorda delen av
verksamhetsområdet. Dagvatten från körytor kan innehålla bland annat oljor och metaller från de
fordon som trafikerar ytan. Tvätt eller tankning av fordon sker inte inom området och inga
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bränslecisterner finns inom verksamheten. Genom att hela området där lagring och hantering
sker är hårdgjort avleds allt förorenat dagvatten från ÅVC till rening i dagvattendamm innan det
släpps vidare i dike. Uppsamling i damm medger att ett eventuellt oljeutsläpp kan sugas upp med
tankbil. Vid större utsläpp finns möjlighet att stänga utflödet från dammen och direkt på plats ta
hand om och utföra sanering innan föroreningarna runnit vidare till recipient eller hunnit komma
i kontakt med grundvattnet. Dagvatten från sorteringsanläggning och omlastningsstation kan
också stängas med ventil vid oljeutsläpp eller för släckvattenhantering.

Farligt avfall, undantaget impregnerat trä, kyl-och frysmöbler och vitvaror hanteras och lagras
nederbördsskyddat under tak, vilket minskar risken för spridning av farliga föroreningar.
Saneringsmedel finns tillgängligt för uppsamling av spill.

Inom både ÅVC och sorteringsanläggning/omlastningsstation hanteras farligt avfall enligt villkor
i miljötillstånd för respektive verksamhet. Se vidare under avsnitt Förorenad mark ovan.

Förutom de kemikalier som mottas av avfallslämnare hanteras ytterst få egna kemikalier. Dessa
utgörs av städkemikalier.

Eventuellt avlämnat explosivt avfall som fyrverkerier förvaras i ett särskilt anpassat säkerhetsskåp
i en tät låst container i en annan del av ÅVC-området, i väntan på omhändertagande av
kommunens upphandlade entreprenör. Dessa avfallsslag tas inte emot officiellt men kan
omhändertas om det ändå lämnas på återvinningscentralen. Tillstånd finns för förvaring av
explosiva varor.

På ÅVC tas spillolja emot i dubbelmantlade spilloljetankar som uppfyller kravet på invallning,
och inga bränslecisterner finns inom verksamheten. På sorteringsanläggningen och
omlastningsstationen finns en cistern för diesel som är placerad i maskingaraget med godkänd
invallning.

Risken för föroreningar av mark vid olyckor bedöms vara liten, dels med hänsyn till
verksamhetens omfattning och art, dels då hela området där lagring och hantering sker är
hårdgjort genom asfaltering och eventuella mindre utsläpp sannolikt kan tas upp med
saneringsmedel. Eventuella oljeutsläpp som hamnar i dagvattendamm kan sugas upp med tankbil.

Nedskräpning inom och intill verksamhetsområdet kan förekomma genom att avfall sprids med
vinden. De flesta avfallsslag förvaras i container vilket minskar risken för att avfall sprids. Rutiner
finns för att förhindra att nedskräpning sker utanför anläggningarna.
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Verksamhets- och trafikbuller

Verksamhetsbuller fjärrvärmeverket
Externt buller från fjärrvärmeverket i Munkegärde har kartlagts både avseende nuvarande
verksamhet och efter planerad utbyggnad med ny fastbränslepanna och biooljepanna (Efterklang,
2020-12-11).  Beräkningarna har utförts i enlighet med den nordiska beräkningsmodellen för
externt industribuller. Beräkningarna visar att bullervillkoret för verksamheten klaras vid
maximala driftförhållanden både i dagsläget och efter den planerade utbyggnaden.

Som bullervillkor för verksamheten gäller följande ekvivalenta ljudnivåer:

· Dagtid, kl. 07-18, 50 dBA
· Nattetid, kl. 22-07, 40 dBA
· Övrig tid, 45 dBA
· Momentana ljudnivåer nattetid får uppgå till högst 55 dBA.

Eftersom anläggningen går dygnet runt är värdena för natt de dimensionerande kraven, dvs.
40 dBA ekvivalent resp. 55 dBA momentan ljudnivå.

Bullret har beräknats till nedanstående mottagarpunkter som är belägna vid de mest bullerutsatta
bostäderna i olika riktningar från anläggningen, se figur nedan.

Mottagarpunkter i omgivningen.

Efter utbyggnad beräknas ett antal externa bullerkällor tillkomma, och följande ekvivalenta
ljudnivåer beräknas i mottagarpunkterna.

· Mottagarpunkt 1: 30 dBA
· Mottagarpunkt 2: 32 dBA
· Mottagarpunkt 3: 29 dBA
· Mottagarpunkt 4: 28 dBA
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Bullret nattetid bedöms vara konstant utan märkbara nivåvariationer varför endast marginellt
högre momentana ljudnivåerna än de ekvivalenta ljudnivåerna beräknas.

Det nuvarande bullervillkoret för verksamheten uppfylls således beräkningsmässigt med god
marginal, vilket innebär att fler bullerkällor med samma ljuddata (ljudeffekt 85 dBA) kan
accepteras eller att ett fåtal bullerkällor kan tillåtas att avge något högre buller än beräknat.

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer efter planerad utbyggnad

Transportvägarna, avseende tung trafik styrs via Rollsbomotet och inte via Kungälvsmotet förbi
sjukhuset.

Verksamhets- och trafikbuller återvinningscentral
Kast i och rangering av containers kan ge upphov till visst buller. Störningsrisken bedöms dock
vara relativt liten då bullret är kortvarigt och spridningen till närboende begränsas av de
omgivande skogsklädda bergsryggarna.

Transportvägarna, särskilt avseende tung trafik, till och från återvinningscentralen styrs om
möjligt via Rollsbomotet och inte via Kungälvsmotet förbi sjukhuset.
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Sorteringsanläggning och omlastningsstation
Enligt villkor i gällande miljötillstånd för sorteringsanläggning och omlastningsstation ska buller
från verksamheten begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som
riktvärde vid närmaste bostäder än:

· 50 dB(A) under vardagar (dagtid kl 07-18)
· 40 dB(A) nattetid (kl 22-07)
· 45 dB(A) övrig tid

Trafikbuller
Ett genomförande av planförslaget innebär ökat antal transporter förbi närliggande bebyggelse.
De kumulativa effekterna av transporter till de tre verksamheterna har undersökts i en
trafikbullerutredning (WSP, 2021-11-04) I utredningen beaktas även nedläggningen av Ytterby
ÅVC, som planeras vara ur drift år 2023. Detta beräknas leda till ca 10% mer trafik till
Munkegärde ÅVC jämfört med nuläget. Utredningen undersöker om befintliga bostäder och
skolor skulle påverkas av ökat trafikbuller från de tre verksamheternas transporter i förhållande
till gällande riktvärden.

Resultaten visar att i medelvärde bidrar de tre verksamheterna i de tre situationerna endast med
en knapp ökning av den ekvivalenta ljudnivån på Karebyvägen. Verksamhetstransporterna
påverkar ljudnivåerna så pass lite eftersom de endast bidrar till en marginell ökning av den totala
trafiken på de kommunala vägarna att skillnaden kan anses vara försumbar. Trafikökningen från
de tre verksamheternas transporter bidrar inte till några ytterligare överskridanden i jämförelse
med de som redan finns i nuläget samt eventuella överskridanden i framtiden.

Beräkningar av trafikbullernivåer har gjorts för tre situationer:

1. Nuläge 2020

2. Nuläge 2020 + ökning 2023 från de tre verksamheterna på hela transportsträckan

3. Prognos 2040 inkl. ökning enligt Kungälvs trafikprognos

Lika många fastigheter får överskridanden av 55 dBA ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA
maximal ljudnivå i situation 1 som i situation 2. Inga av de framtida överskridanden i situation 3
beror på bidraget i ljudnivåökning av den tillkommande trafiken från verksamheterna.

Utsläpp till luft

Fjärrvärmeverket
För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en spridningsberäkning – utsläpp till luft genomförts
(WSP, 2021-11-16). Se också avsnitt Miljökvalitetsnormer (5 kap MB) ovan.

Beräkningarna har utförts för utsläpp till luft av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2),
kolmonoxid (CO) samt partiklar (PM10 och PM2.5) från fjärrvärmeverket inklusive de två
tillkommande pannorna. Utifrån spridningsberäkningarnas resultat, samt tillgängliga data
avseende luftkvalitet (bakgrundshalter), har WSP gjort en värdering av eventuella hälsoeffekter till



16 Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl - KS2020/0823-44 Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl : PB_Munkegärde_Antagande 2022-03-25

  Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-03-25

                                                         49

följd av utsläppen till luft genom jämförelser med miljökvalitetsnormer (MKN),
utvärderingströsklar samt miljömål.

För att kunna jämföra med MKN, dess övre och nedre utvärderingströsklar (ÖUT och NUT)
samt miljökvalitetsmålen avseende SO2, NO2, CO och PM10, PM2.5 i luft, adderas en urban
bakgrundshalt till det totala beräknade haltbidraget vid de fyra receptorpunkterna, samt i den
punkt där beräkningen visar högst halter. Receptorpunkt 1 (RP1) är placerad vid närmaste
bostäder (ca. 300 meter från källor), receptorpunkt 2 (RP2) vid en fotbollsplan mellan
Munkegärdeskolan och Klöverbackensskola, receptorpunkt 3 (RP3) vid bostäder ca. 500 meter
från källorna, receptorpunkt 4 (RP4) vid Kungälvs sjukhus sydväst om källorna.

Receptorpunkter kring anläggningen: RP1, RP2, RP3 och RP4.

Två scenarion har undersökts för att inte underskatta halterna. Scenariot ”driftsäsong”
representerar ett helår men helåret är reducerat till driftsäsongen som är 9 månader och
meteorologiska data gäller också dessa 9 månader.

Emissionerna från värmeverket ska samköras mot meteorologiska data. Eftersom både utsläppen
och meteorologiska data varierar på timbasis är det svårt att veta om de släcker ut eller förstärker
halterna som beräknas. Alltså: hur vet vi att de maximala utsläppen sker precis när de mest
ogynnsamma meteorologiska förutsättningar råder, vilket skulle resultera i de högsta halterna vid
marken? För att hantera denna osäkerhet har ett andra scenario ”kalla vinter” skapats där de
maximala utsläppen som kan ske från fjärrvärmeverket låses för hela perioden december till
februari. Detta är de månader där det kan bli så kallt att det kan inträffa (vilket inte ens sker varje
år). Och så har de samkörts med alla de olika meteorologiska förutsättningar som finns i det
meteorologiska typåret för aktuella månader. På detta sätt är det säkert att beräkningen fångar
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upp det värsta fall (högsta halter) som kan inträffa. Det innebär dock inte att detta är sannolikt,
bara att halterna kan bli så höga i värsta fall.

Indata i form av utsläppskoncentrationer är teoretiska och konservativa. I praktiken är
koncentrationerna lägre.

Resultat för scenariot driftsäsong visar att gränsvärden för MKN och miljömålet klaras för alla
undersökta utsläpp i marknivå (1,5 meter ovan mark) i hela beräkningsområdet (2,5 × 1,9 km
kring skorstenar).

För scenariot kalla vinter visar beräkningarna en kombination av ogynnsamt väderförhållanden
och maximalt utsläpp. MKN för årsmedelvärde, dygnsmedelvärde och timmedelvärde av NO2

klaras dock med marginal för alla undersökta receptorpunkter och hela beräkningsområdet.
Dessutom klaras MKN, ÖUT, NUT och miljömålet med god marginal för SO2 och CO, PM10

och PM2,5 i marknivå i hela beräkningsområdet.

Dock sker i kalla vinter ett tangerat överskridande av ÖUT för NO2 dygnsmedelvärde för RP3
och i den punkt där störst halt beräknats inom beräkningsområdet. För NO2 timmedelvärde sker
ett överskridande av NUT samt miljömålet i de två punkter där störst halt beräknats inom
beräkningsområdet vilket är ett område ca 500–600 meter sydväst och nordöst om anläggningen.

Beräkningarna för kalla vinter är mycket konservativa och de överskridanden av NUT, ÖUT och
miljömål som utredningen indikerar sker sannolikt ytterst sällan i praktiken. Överskridandet av
miljömålet sker i ett område där det inte finns någon bebyggelse eller där människor
stadigvarande vistas.

Återvinningscentralen
Miljökonsekvensbeskrivning för återvinningscentralen (Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen,
2017) konstaterar att utsläpp till luft i huvudsak sker via transporter till, inom och från området,
se vidare under avsnitt Miljökvalitetsnormer ovan. Vid hantering av farligt avfall som exempelvis
lösningsmedel, glykol och spillolja finns också risk för utsläpp till luft av flyktiga organiska
ämnen. Risken minskas genom att avfallslämnarna informeras om att sådant avfall ska lämnas in i
hela, väl förslutna och märkta behållare. Kylar och frysar, som innehåller freoner, hanteras
varsamt för att minska risken för skador och utsläpp.

Skuggning
På grund av de stora avstånden till närmsta bebyggelsen bedöms inte skuggning från nya
byggnader och anläggningar leda till negativa konsekvenser.

Flyghinder
Planområdet ligger inom MSA-område för flygplatserna Säve, Landvetter samt Trollhättan. En
flyghinderanalys ska genomföras om höjden på ny skorsten blir högre än befintliga skorstenar.
Kungälvs sjukhus, en knapp kilometer söder om planområdet, har en helikopterflygplats som ska
beaktas.
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Planförslag
De beskrivna riskerna och störningarna hanteras till stor del genom annan lagstiftning och
regelgivning, genom villkor i de miljötillstånd som krävs för de olika verksamheterna samt vid
prövning av mark- och bygglov.

Planförlaget medger högre totalhöjd för skorstenar än gällande detaljplan. Möjlig totalhöjd ökar
från 50 m till 55 m.

Räddningstjänsten

Förutsättningar och planförslag
Räddningsfordonens framkomlighet till samtliga fasader ska beaktas och säkerställas. Köryta för
räddningsfordon ska vara minst 3 meter bred inom kvartersmark och säkerställa insatsvägar för
Räddningstjänsten. Detta studeras närmare i samband med bygglov. Fjärrvärmeverket kan
angöras via befintlig uppfartsväg samt genom att ställa upp räddningstjänstens fordon på den
planerade tillkommande parkeringen med angöring direkt från Energivägen.

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten

Förutsättningar
Anläggningarna har kommunalt vatten via avtal men planområdet ligger utanför det kommunala
verksamhetsområdet för vatten och avlopp och verksamheterna har idag enskilt avlopp.

Fjärrvärmeverk
En spillvattenutredning har tagits fram för fjärrvärmeverket (WSP, 2021-11-17). Kondensatvatten
utgör den största spillvattenströmmen och renas med sandfilter, lamellseparator och pH- justeras
innan det förs via kondensatledningen till Komarksbäcken. Denna spillvattenström har ett flöde
på i medeltal ca 1 l/s under perioden oktober till april. Maxflödet är 1,7 l/s.

Spillvatten från pannhall och verkstad är lätt kontaminerat och går via oljeavskiljare ut på
kondensatledningen till Komarksbäcken.

Kondensatvatten utgör den största spillvattenströmmen och renas med sandfilter, lamellseparator
och pH- justeras innan det förs via kondensatledningen till Komarksbäcken. Denna
spillvattenström har ett flöde på i medeltal ca 1 l/s under perioden oktober till april. Maxflödet är
1,7 l/s.

Spillvatten från pannhall och verkstad är lätt kontaminerat och går via oljeavskiljare ut på
kondensatledningen till Komarksbäcken.

Hushållsavloppsvatten från personalbyggnaden (bad, tvätt, disk, WC) leds till slamavskiljare,
markbädd och sedan ytledes via en lokal lågpunkt, diken och våtmarken till Komarksbäcken.
Slamavskiljaren är lokaliserad på anläggningen och markbädden är lokaliserad cirka 100 meter
norr om verksamheten. Markbädden har bedömts som uttjänt och behöver ersättas med en ny
vattenrening, som ska uppfylla Kungälvs kommuns riktvärden för enskilda avloppsanläggningar.
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Vatten som används vid asksläckning och nedblötning av flygaska följer med askan vid
borttransport.

Spillvatten som vid sommarrevision av pannorna uppkommer vid panntvätt (sotvatten) samlas
och tas omhand med tankbil för destruktion. Detta är en liten vattenmängd.

Spillvattennät innan utbyggnad. Befintliga spillvattenvägar och dagvattenvägar. Notera kondensatledning (röd linje) mellan
anläggning till Komarksbäcken (7) samt hushållsavloppsvatten (BDT+WC) vatten som efter markbädd samlas i
samlingspunkt (6) och sedan följer ett öppet dike till våtmark.

Återvinningscentral
Hushållsspillvatten från personalbod är kopplat mot fjärrvärmeverkets enskilda avlopp
(slamavskiljare samt markbädd).

Sorteringsanläggning och omlastningsstation
Hushållsspillvatten från personalbod på omlastningsstationen är kopplat mot fjärrvärmeverkets
enskilda avlopp (slamavskiljare samt markbädd). Sorteringsanläggningen har en tank för
spillvatten som töms med slambil.

Angränsande deponi utanför planområdet
Ger inte upphov till något spillvatten.
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Planförslag
Verksamheternas vattenförsörjning kommer att kvarstå med befintlig lösning. Vattenbehovet
kommer att öka med ca 2 300 m3 per år till följd av de nya pannorna på fjärrvärmeverket. Övriga
verksamheter bedöms inte öka sin vattenanvändning. Det ökade vattenbehovet kommer kunna
mötas med befintlig försörjning. Brandvatten förses med befintlig vattenförsörjning kompletterat
med en befintlig reservoar på sorteringsanläggningen samt uttag ur den dagvattendamm som ska
anläggas på fjärrvärmeverket.

Fjärrvärmeverket
Ett av spillvattenflödena på befintlig anläggning kommer att justeras enligt nedan. Utbyggnaden
av fjärrvärmeverket kommer sedan att ha samma spillvattenhantering som befintlig anläggning.

Spillvattennät efter utbyggnad. Spillvattenledningar och dagvattenavledning. Kondensatledning (röd linje) mellan anläggning
och Komarksbäcken (blå linje). Hushållsavloppsvatten (gul linje) släpps ut cirka 10 meter efter markbädden (markerad med
rött). Spillvatten från processen släpps ut via dagvattendammen.

Kondensatvatten är den spillvattenström som främst kommer att öka efter utbyggnad av
fjärrvärmeverket. Det tillkommande flödet uppgår till max 1,0 l/s under perioden september till
maj. Totalt medelflöde för tre biobränslepannor blir då 1,5 l/s under dessa månader och totalt
maxflöde blir 2,7 l/s för tre pannor.

Spillvatten från pannhall och verkstad är lätt kontaminerat och kommer att kopplas om så att det
efter oljeavskiljare leds till dagvattendammen och sedan via ytavrinning och diken till våtmarken
som sedan ansluter till Komarksbäcken. Detta spillvatten ökar något då de nya pannorna tas i
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bruk. Omkopplingen medför också att släckvatten från pannhusen kommer att hamna i den
kombinerade dag-och släckvattendammen i händelse av brand.

För hushållsavloppsvatten kommer befintlig markbädd att avlägsnas och ersättas med en ny
vattenrening, i form av t. ex. markbädd eller minireningsverk. Hushållsavloppsvattnet kommer
inte att öka.

Vatten som används vid asksläckning och nedblötning av flygaska följer med askan vid
borttransport. Detta ökar med den nya fastbränslepannan.

Spillvatten som vid sommarrevision av pannorna uppkommer vid panntvätt (sotvatten) samlas
och tas omhand med lastbil, ökar något när den nya fastbränslepannan tas i bruk.

Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, samt angränsande deponi utanför planområdet
Inga förändringar planeras.

Dagvatten, lakvatten och släckvatten

Förutsättningar
Anläggningarna har idag lokalt omhändertagande av dagvatten och lakvatten.

Principiell illustration av nuvarande flöden och hantering av dagvatten, lakvatten och spillvatten
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Fjärrvärmeverk
Dagvatten från befintligt fjärrvärmeverk samlas upp på tak och i dagvattenbrunnar och leds via
kondensatledningen till Komarksbäcken. Idag finns ingen fördröjning eller rening av detta
dagvatten.

Undantaget från ovan är den sydvästra ytan där taket på bränslelagret (den stora byggnaden längst
söderut) avvattnats genom ett rör i slänten väster om anläggningen, samt ytan kring nämnda
bränslelager som avvattnas mot omkringliggande skogsmark. Vattnet från denna sydvästra del av
verket hamnar i en lokal lågpunkt söder om Energivägen, leds i en trumma 300 mm under vägen
norrut, rinner ytledes ca 30 m till en ny lokal lågpunkt och går därefter in i ett dike som leder till
våtmarken. Våtmarken ansluter till Komarksbäcken.

Lågpunkten söder om Energivägen är viktig för dagvattenhanteringen och som översvämningsyta
då den nås av dagvatten från sorteringsanläggningen, fjärrvärmeverket samt från omgivande
naturmark. Dagvattnet har redan fördröjts på respektive anläggning men lågpunkten fungerar
som en yta som bidrar med ytterligare flödesutjämning, främst av naturvatten, innan vatten leds
vidare nedströms. Det är lämpligt att även fortsättningsvis dra nytta av denna yta för utjämning
av vattenflöden. Lågpunkten ingår inte i planområdet, utan kommer även fortsättningsvis vara
planlagd som allmän plats, NATUR i planen Bioenergiverk för Kungälvs kommun. På så vis kommer
Kungälvs kommun även fortsatt ha full rådighet över ytan.

Återvinningscentral
I samband med ansökan om miljötillstånd för utökning av återvinningscentralens verksamhet
genomfördes 2017 en dagvattenutredning (BG&M Konsult AB, BGM, 2017-10-05). Syftet var att
beräkna dagvattenflödet och utreda om kapaciteteten hos befintlig dagvattendamm var tillräcklig
för området också efter utökning med verksamhetsyta i norr.

Hela verksamhetsområdet är hårdgjort och separerat från intilliggande områden genom
markförhöjningar/invallningar, för att säkerställa att dagvatten från återvinningscentralen avleds
till befintlig dagvattendamm , placerad strax väster om ÅVC. Dagvatten från förorenade markytor
samlas upp i ett antal dagvattenbrunnar och leds till dammen via ledningsnät i södra delen av
området. En liten del av dagvatten leds ut över gräsytor där eventuella föroreningar kan fastläggas
och ges möjlighet att tas upp av vegetation.

I dammen sker sedimentation av partiklar, tungmetaller m.m. innan avledning sker vidare norrut
och västerut i dike ca 200 m som leder till våtmarken. Dammen har tät botten och utloppet är
försett med T-rör vilket innebär att eventuell olja vid utsläpp eller olycka blir kvar i dammen och
kan omhändertas.

Eventuellt släckvatten kommer vid brand att via dagvattensystemet ledas till dammen. Dammen
har en avstängningsventil för att kvarhålla släckvattnet i dammen.

Brandvatten förses ifrån brandpost i gatan vid fjärrvärmeverket.
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Sorteringsanläggning och omlastningsstation
Anläggningens dagvatten samlas upp via dagvattenbrunnar och leds till två slam- och
oljeavskiljare som är belägna vid anläggningens infart. Därefter lämnar vattnet anläggningen via
trumma 300 mm under väg och ett öppet dike som går mellan Energivägen och fjärrvärmeverket
till en lågpunkt söder om Energivägen, leds i en trumma under Energivägen norrut, rinner ytledes
ca 30 m till en ny lokal lågpunkt och går därefter in i ett dike som leder till våtmarken. Våtmarken
ansluter till Komarksbäcken.

I de kombinerade slam- och oljeavskiljarna avskiljs både partikulära metallföroreningar samt olika
oljeföroreningar. Det sista reningssteget är våtmarken. Utgående dagvatten analyseras löpande
både före och efter slam-/oljeavskiljare, efter vägtrumma under Energivägen samt efter våtmark.
Fördröjning av dagvatten vid kraftig nederbörd sker i befintliga dagvattenledningar inne på
anläggningen som har dimensionerats för detta ändamål (800 mm ledningar).

Släckvatten samlas upp i de stora dagvattenledningarna (800 mm) samt i vissa lågpunkter kring
dagvattenbrunnarna. En avstängningsventil finns vid slam-/oljeavskiljarna för detta ändamål. Vid
ännu större mängder släckvatten kan den södra lakvattendammen öppnas för släckvatten.
Brandvatten hämtas från en brandvattentank samt från brandpost vid fjärrvärmeverket.

En liten mängd lakvatten från kompostering rinner till lakvattendammen i östra delen av
planområdet.

Angränsande deponi, utanför planområdet
Lakvatten från deponin leds till en större damm utanför planområdet, nordväst om deponin och
den något mindre dammen i sydöst, inom planområdet.  Lakvatten från den mindre dammen
pumpas till den större dammen. Lakvattendammarna utgör ett första reningssteg av lakvattnet.
Från den större dammen leds lakvattnet i ett dike ca 200 m till våtmarken där ytterligare rening
sker. Våtmarken ansluter till Komarksbäcken.

Dagvatten från deponins överyta avrinner till anordnade diken och befintliga dagvattenledningar.
Dagvattnet leds sedan öster om deponin och öster om den nordvästra lakvattendammen till
Komarksbäcken. En del dagvatten leds söderut.

Planförslag
Förändringar av dagvattenhanteringen kommer framförallt ske vid Munkegärdeverket men på
längre sikt kan det även komma att ske förändringar vid ÅVC i samband med att anläggningen
byggs ut. Planförslaget möjliggör de föreslagna lösningarna för dagvattenhantering. Främst
behövs yta och reglering för fjärrvärmeverkets nya dagvattendamm, samt möjlighet att flytta och
förstora ÅVC:s dagvattendamm. För att bibehålla flexibilitet i utformningen och inte omöjliggöra
eventuella nya framtida behov eller lösningar, regleras hanteringen i detaljplanen genom områden
som avsätts för dagvattenhantering och bestämmelsen b1 som reglerar att marken ska anordnas så
att dagvatten samlas upp och leds till dagvattenanläggningar inom respektive verksamhetsområde.
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Principiell illustration av planerad hantering av dagvatten, lakvatten och spillvatten

Fjärrvärmeverket
För fjärrvärmeverket har en dagvattenutredning genomförts (WSP, 2021-11-26). En
dagvattendamm ska anläggas i direkt anslutning till anläggningen, söder om Energivägen. Allt
dagvatten från befintlig och ny anläggning ska samlas in via dagvattenbrunnar och föras till
dammen. Ytor inom anläggningen anpassas för att allt dagvatten ska samlas i brunnarna.
Dammen ger fördröjning och rening av dagvattnet så att riktvärden och målvärden i kommunens
Dagvattenplan uppnås. Efter dammen släpps vattnet till lågpunkten söder om Energivägen, leds i
en trumma under Energivägen norrut, rinner ytledes ca 30 m till nästa lågpunkt och går därefter
in i ett dike som leder till våtmarken. Våtmarken ansluter till Komarksbäcken.

Den planerade utbyggnaden av Munkegärdverket innebär tillkommande hårdgjorda ytor där det
idag är skogsmark vilket ger en snabbare avrinning. Lågpunkten söder om Energivägen kommer
ta emot mer dagvatten från Munkegärdeverket eftersom även den befintliga delen av verket
kopplas hit istället för till kondensatledningen. Fördröjning av dagvatten i dagvattendammen är
därför viktigt för att inte lågpunkten och vägen ska bli översvämmade. Område för
dagvattendamm regleras med planbestämmelse b2 – Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering.

Den planerade utbyggnaden innebär bland annat ny urskärning ur berget samt att den befintliga
bäckfåran (som också leder till lågpunkten söder om Energivägen) fylls igen (alternativt
kulverteras). För att hindra avrinning från naturmarken till Munkegärdeverket föreslås ett
avskärande dike längs bergskärningen, som leder vattnet förbi utbyggnaden och även fortsatt till
lågpunkten. Diket dimensioneras för att hantera skyfall.
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En släckvattenutredning har genomförts för fjärrvärmeverket. Släckvatten planeras att samlas
upp via dagvattenbrunnar och spillvattenbrunnar i pannhus till dagvattendammen som utförs
med en stor outnyttjad volym tillräcklig för det släckvatten som beräknas kunna uppstå. Ytor
inom anläggningen utförs så att dag- och släckvatten samlas i dagvattenbrunnarna. Vid brand
stängs dagvattendammens utlopp med en ventil för att förhindra att förorenat vatten rinner
vidare mot Komarksbäcken. Släckvattnet hämtas sedan med sugbil för destruering.

Brandvattenbehovet vid eventuell brand ska tillgodoses med tre befintliga brandposter kopplade
till befintliga vattenledning, samt möjligheten att hämta vatten ifrån dagvattendammen.
Dagvattendammen förses med en pumpgrop för detta ändamål.

Återvinningscentralen
Planen ger utrymme att utöka den hårdgjorda ytan kring ÅVC. Beroende på hur ÅVC utformas
kan dagvattendammen behöva utökas och flyttas. Tillkommande hårdgjord yta innebär att större
volym behöver fördröjas och renas inom området innan vattnet rinner vidare till
Komarksbäcken. Volym och placering avgörs när det blir aktuellt att utöka återvinningscentralen
och det finns mer underlag om verksamhetens behov och tillkommande hårdgjord yta. Dammen
ska dimensioneras så att riktvärdena i kommunens dagvattenpolicy uppnås. Systemet behöver
vara utformat med liknande säkerhetsanordningar som idag, för att minimera risk att föroreningar
sprids i händelse av brand eller annan olycka.

Sorteringsanläggning och omlastningscentral
Inom anläggningen planeras inga förändringar av dagvattenhanteringen.

Angränsande deponi, utanför planområdet
Ingen förändring planeras. En mindre mängd lakvatten kommer även fortsättningsvis rinna till
den mindre lakvattendammen inom planområdet.

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.

Befintlig och planerad verksamhet inom planområdet är tillståndspliktig enligt bestämmelser i
miljöbalken. Då planen har bedömts kunna innebära en betydande miljöpåverkan upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning (WSP, 2022-03-25). Avgränsningssamråd med länsstyrelsen har
genomförts under hösten 2021.

De aspekter med betydande miljöpåverkan som bedöms vara viktiga att utreda och bedöma i
miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till följande:
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· Ytvatten – påverkan från dagvatten, lakvatten, spillvatten (kondensatvatten och
processvatten), avloppsvatten, släckvatten samt avstämning mot miljökvalitetsnormer för
ytvattenförekomster.

· Översvämning
· Naturmiljö
· Kulturmiljö och landskap
· Luftkvalitet
· Buller
· Brand

Vid tillfället för avgränsningssamrådet med länsstyrelsen (som genomfördes under hösten 2021)
omfattade detaljplanen även deponin. Miljöaspekter kopplade till deponin som lyftes var
deponigas och en solcellspark som planeras på deponin. Planområdet omfattar inte längre
deponin och aspekterna utgår således.

Sammanfattning

Föreslagen detaljplan bedöms kunna antas utan att medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön med inarbetade skyddsåtgärder.

Detaljplanen föreslår viss utökning av verksamhetsområdet, men inga nya verksamheter. För
samtliga verksamheter inom planområdet krävs tillstånd enligt miljöbalken, där det regleras att
verksamheten har godtagbar påverkan på omgivningen.

En utbyggnad av fjärrvärmeverket är nödvändig för att möta en ökad efterfrågan på fjärrvärme.
Utbyggnaden bidrar till lägre klimatpåverkan och att förbränningen av fossila bränslen för
uppvärmningen av bostäder kan minskas. Utsläpp till luft minskas genom att förbränningen
samlas till ett ställe, med en effektiv rökgasrening, istället för att många små utsläpp sker, utan
rökgasrening. Övriga verksamheter inom detaljplaneområdet syftar till att avfall samlas in och
omhändertas på rätt sätt.

Lokaliseringen av fjärrvärmeverkets utökning vid Munkegärde innebär ett effektivt nyttjande av
redan ianspråktagen mark med en begränsad omgivningspåverkan. Området ligger avskilt och
långt ifrån bostäder, serviceinrättningar samt skyddade eller skyddsvära naturområden.

Detaljplanen syftar till att befästa och säkerställa nuvarande områden för återvinningscentral,
sorteringsanläggning och omlastningsstation och inga lokaliseringsalternativ har studerats.
Närheten till centrum gör att avfallslämnarnas transporter minimeras och anläggningen är
välkänd och redan idag kommunens största återvinningscentral.

I utkanten av planområdet finns en fornlämning i form av en härd. I övrigt finns inga
områdesskydd eller andra konflikter, utifrån natur-, kultur- eller friluftsliv, som bedöms påverkas
av detaljplanen.
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De betydande miljöaspekter som berörs av detaljplanen är ytvatten, översvämning, naturmiljö,
kulturmiljö och landskap, luftkvalitet, buller samt brand. Inga riksintresseområden eller andra
områdesskydd enligt miljöbalken bedöms påverkas av detaljplaneförslaget.

Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för aspekterna ytvatten, naturmiljö
samt kulturmiljö och landskap. Påverkan på ytvatten är främst kopplad till den
verksamhetsutveckling som planeras vid fjärrvärmeverket, vilket bland annat innebär en ökning
av kondensatvatten samt en bättre hantering av dagvatten, släckvatten och avloppsvatten.
Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för närmaste recipient men ingen
konsekvens för vattenförekomsten Nordre älv. De negativa konsekvenserna kopplat till
naturmiljö är kopplade till att skogsmark med ett visst naturvärde försvinner. För kulturmiljö och
landskap är de små negativa konsekvenserna kopplade till den fornlämning och övriga
kulturhistoriska lämningar som eventuellt kommer påverkas av planförslaget.

Planförslaget innebär en acceptabel hälsopåverkan för aspekterna luftkvalitet och buller,
verksamheterna följer sina respektive miljötillstånd. För aspekten översvämning bedöms ingen
konsekvens uppstå, då skyfall kan hanteras inom planområdet. Planförslaget bedöms medföra en
måttlig positiv konsekvens för aspekten brand.

Alternativ och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs

Alternativ lokalisering
För återvinningscentralen, sorteringsanläggningen och omlastningsstationen har inte några andra
lokaliseringsalternativ studerats, då detaljplanen avser att befästa och säkerställa pågående
markanvändning.

Inom ramen för tillståndsansökan för utökning av fjärrvärmeverket, har olika
lokaliseringsalternativ för en fastbränslepanna respektive en biooljepanna studerats. Slutsatsen är
att det är mest kostnadseffektivt att inte etablera någon ny anläggning. En utbyggnad vid befintlig
verksamhet motiveras även med att området ligger avskilt och långt ifrån bostäder,
serviceinrättningar samt skyddade eller skyddsvärda naturområden. En fortsatt lokalisering
innebär ett effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen mark med en begränsad
omgivningspåverkan.

Nollalternativet
Nollalternativet utgörs av planen Bioenergiverk för Kungälvs stad för värmeverket och del av ÅVC,
samt allmän plats natur. För sorteringsanläggningen och omlastningsstationen utgörs
nollalternativet av nuvarande markanvändning.

För fjärrvärmeverket innebär nollalternativet att befintliga pannor kommer användas mer än idag,
upp till vad befintligt miljötillstånd medger.

Nollalternativet, liksom nuläget, innebär att det inte finns en tillräcklig dag-, släck- och
brandvattenhantering vid fjärrvärmeverket och det är detta som ger störst negativ påverkan. För
naturmiljön blir det ingen förändring eftersom exploatering av ny mark uteblir. Däremot ska
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detta vägas mot den samhällsnytta som fjärrvärme utgör. Fjärrvärmen bidrar till att uppfylla
miljökvalitetsmål och bidrar till lägre klimatpåverkan. Denna effekt uteblir i nollalternativet.

Planerad uppföljning

När en plan har genomförts ska den beslutande myndigheten eller kommunen enligt 6 kap. 19 §
miljöbalken ”skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt
medfört”. Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen ”tidigt ska få kännedom om sådan
betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas”.

Följande sakområden bedöms särskilt viktiga att följa upp:

· Möjligheter till kvalitetskontroll ska anordnas där ytvatten lämnar kvarter/fastighet och
leds till recipient/bäcken. Kontroll av ytvattenkvalitet och anordningar som ska förhindra
att förorenat vatten når recipient vid eventuell olycka utförs av exploatören.
Kontrollprogram upprättas av exploatören.

· Ett miljöprogram ska upprättas av exploatören inför utbyggnaden av fjärrvärmeverket. I
detta ska hanteras arbetenas förläggning tidsmässigt med hänsyn till boende och natur,
kontroll av dag-/dräneringsvatten, åtgärder för hindrande av dammspridning, utförande
för minimering av sprängrester, etableringsytors placering och utförande, bullerskyddande
åtgärder, transporter till och från området, hur information till närboende ska ske,
kontrollrutiner.

Sociala konsekvenser

Jämställdhet

Trygga miljöer skapar förutsättning för ett jämställt användande av kommunens resurser. Detta
kräver omsorgsfull utformning av den yttre miljön, som t. ex. att skapa överblickbara och belysta
ytor samt trygg och belyst gång- och cykelbana längs Energivägen.

Barnperspektiv

Verksamheten i området riktar sig inte till barn. Barn bedöms främst påverkas om trafiken ökar
längs skolvägar och andra gc-förbindelser. Planen ska också möjliggöra en eventuell framtida
utbyggnad av gång- och cykelbana längs Energivägen, vilket skulle öka möjligheterna att röra sig
till fots och med cykel i kommunen.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Avsnittet om genomförandefrågor har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Detta avsnitt tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplan
för Tippen 1 m.fl., Kungälvs kommun, som upprättas av Samhällsbyggnad.
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Avsnittet om genomförandefrågor är inte juridiskt bindande.

Organisatoriska frågor

Preliminär tidplan

Planen förväntas antas under andra kvartalet 2022. Därefter ska bygglov sökas och
fjärrvärmeanläggningen byggas ut. De nya pannorna planeras att vara i drift i slutet av 2023, vilket
förutsätter bygglov senast i juli 2022.

Genomförandetid

Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på mellan fem och
femton år. Genomförandetiden för detaljplanen är satt till tio år räknat från det datum då planen
vunnit laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens
utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas av kommunen utan att
fastighetsägaren har rätt till ersättning för exempelvis förlorad byggrätt.

Huvudmannaskap

Allmän platsmark inom detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap.

Huvudmannaskap innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. Med
huvudmannaskapet har kommunen rätt men också skyldighet att lösa in allmän platsmark som
ligger inom privatägda fastigheter. Huvudmannaskapet innebär också att kommunen före
genomförandetidens utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande.

Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för iordningställande och skötsel.

Tillgänglighet under produktionstiden

Byggnadsverksamheten för fjärrvärmeverket ska organiseras så att verksamheten på
återvinningscentralens område kan fortgå utan avbrott.

Ansvar för anläggningar

Kungälv Energi ansvarar för markbädden som hanterar hushållsavloppet (BDT+WC) för alla tre
verksamheterna. Markbädden ligger inom område med beteckningen E3 – avloppsanläggning.
Området kan upplåtas med till exempel nyttjanderätt eller servitut.

Kungälv Energi ansvarar för den kondensatledningen som går mellan verket och Komarksbäcken
och som till största delen går utanför planområdet. Kungälv Energi ansvarar för att ombesörja
rättigheter för sina ledningar utanför sin fastighet.

ÅVC ansvarar för våtmarken som renar lakvatten och dagvatten ifrån deponin och
sorteringsanläggningen. ÅVC ansvarar för de diken som leder till våtmarken, samt
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uppsamlingsbrunnen och de två trummor som finns i den naturliga lågpunkt ca 50 m norr om
Energivägen där dagvatten från sorteringsanläggningen, renat dagvatten från fjärrvärmeverket,
vatten från omgivande naturmark samt renat hushållsavloppsvatten från markbädden samlas.
ÅVC ansvarar även för trumman under Energivägen.

Kungälv Energi och Renhållningsenheten är gemensamt ansvariga för Energivägen som är en
gemensamhetsanläggning. Det är i deras intresse att vägen fungerar. Parterna kommer att utreda
och vid behov genomföra nödvändiga åtgärder för skyfall och instabilitet, samt bekosta dessa.

Allmän plats

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av den naturmark som i detaljplanen är utlagd som
allmän plats.

Kvartersmark

Fastighetsägare ansvarar för samtliga byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmarken.
Gata inom kvartersmark utgörs av gemensamhetsanläggning med Kungälvs kommun
(Renhållningsenheten) och Kungälv Energi.

Tekniska anläggningar

Exploatörerna ansvarar för uppförande av byggnader enligt byggrätt samt övriga anläggningar, t.
ex. parkeringsplatser och dagvattenanläggningar.

Avtal och överenskommelser

Kommunen (i egenskap av markägare och verksamhetsutövare) avser träffa avtal som reglerar
detaljplanens genomförande och eventuella markförvärv och andra frågor med Kungälv Energi (i
egenskap av markägare och verksamhetsutövare) samt Renova, arrendator av
sorteringsanläggning/omlastningsstation (i egenskap av verksamhetsutövare).

Plankostnadsavtal har träffats i samband med planarbetet och planavgift tas därför inte ut vid
bygglov.

För planens genomförande krävs överenskommelser om fastighetsbildning. Innan
kommunfullmäktige antar detaljplanen ska marköverlåtelseavtal träffas med Kungälv Energi.

Markförvärv

Kungälvs kommun äger idag all mark inom planområdet, med undantag av fastigheten Tippen 1,
där befintligt fjärrvärmeverk är placerat, som ägs av Kungälv Energi. Fastighetsindelningen avses
regleras enligt fjärrvärmeverkets planerade utbredning och det berörda området ska förvärvas av
Kungälv Energi. Planförslaget möjliggör en större utökning av fjärrvärmeverket än som planeras
att genomföras i närtid. Avsikten är att Kungälvs Energi i nuläget ska förvärva endast de ytor
som behövs för den nästående planerade utbyggnaden. Fastighetsregleringen innebär att del av
Munkegärde 1:1 samt del av Munkegärde 3:29 övergår till Tippen 1. Separat överenskommelse
träffas för detta mellan Kungälvs kommun och Kungälv Energi.
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Ansvariga myndigheter/upplysningar

Ansökan om bygglov/marklov
Bygglov och marklov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.

Ansökan om lantmäteriförrättning
Ansökan om fastighetsbildning, ledningsrätt och eventuella officialservitut görs hos
lantmäterimyndigheten. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning och kostnaden fördelas
efter nyttan.

Dispenser och tillstånd
Miljötillstånd och anmälan om vattenverksamhet söks hos Länsstyrelsen.

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning
Tillstånd för enskild avloppsanläggning söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs
kommun.

Berörd fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar
samtliga erforderliga tillstånd (t ex bygglov, tillstånd enligt miljöbalken mm) som erfordras för
verksamhet och/eller för åtgärder inom detaljplanen. Respektive tillståndsmyndighet tar ut en
avgift enligt taxa för att behandla tillståndsansökan.

Fastighetsrättsliga frågor

Markägare

Fastighetsägare och rättighetshavare som berörs av planen framgår av den till planen tillhörande
fastighetsförteckningen. Kungälvs Kommun är markägare av hela planområdet, med undantag av
fastigheten Tippen 1 som ägs av Kungälv Energi.

Erforderlig fastighetsbildning

Kungälv Energi äger fastigheten Tippen 1 där befintligt fjärrvärmeverk är placerat. Fastigheten
omfattar det område som i gällande detaljplan 1781, laga kraft 1995-07-19, är reglerat med
användningen E1 – fjärrvärmeverk. Utbyggnaden av värmeverket föreslås ske delvis på del av det
område som är reglerat som allmän platsmark – NATUR samt på område som idag saknar
detaljplan. Detta område, d. v. s. del av Munkegärde 1:1 och Munkegärde 3:29, avses planläggas
som kvartersmark (teknisk anläggning) och fastighetsregleras till Tippen 1. Planförslaget
möjliggör en större utökning av fjärrvärmeverket än som planeras att genomföras i närtid.
Avsikten är att Kungälvs Energi i nuläget ska förvärva endast de ytor som behövs för den
närstående planerade utbyggnaden. Den del av Munkegärde 3:29 som är norr om planområdet
avses att regleras till Munkegärde 1:1. I övrigt förutsätts inga fastighetsregleringar då Kungälvs
kommun ska fortsätta äga övrig mark inom planområdet.
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Gemensamhetsanläggningar

Den del av Energivägen som ingår i detaljplanen är markerad med g1 och ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning för väg, som förvaltas av Kungälvs kommun (renhållning) och
Kungälvs Energi. Kungälvs kommun ansvarar för att ansöka om bildandet/omprövningen av
gemensamhetsanläggningen i samband med fastighetsregleringen. Förrättningskostnaden för
bildandet/omprövningen ska fördelas utefter andelstalen som fastställs i förrättningen.

Ledningsrätt

Det finns en ledningsrätt som belastar Munkegärde 1:1, till förmån för Kungälv Energi.
Ledningsrätten bedöms inte påverkas av planens genomförande.

Servitut

Tippen 1 har officialservitut för väg på Munkegärde 1:1. Det finns även avtalsservitut för
fjärrvärmeledningar till förmån för Tippen 1.

Officialservitutet väg kan komma att ändras för vägens nya sträckning. Avtalsservituten för
fjärrvärmeledning kommer inte påverkas till följd av detaljplanen då de är lokaliserade utanför
planområdet. Avtalsservitut kan komma att ombildas till officialservitut.

Nytt servitut kan komma att skrivas för avloppsanläggningen inom området med beteckningen
E3.

Markavvattningsföretag

Väster om planområdet finns ett torrläggningsföretag från 1930, Munkegärde m.fl. TF 1930.
Stora delar av området är idag bebyggt. Kvarvarande naturmark och ängsmark ägs av kommunen.

Markägare till markavvattningsföretaget är Kungälvs kommun, Kungälvsbostäder och Kungälv
Energi. Vid förfrågan kände ingen av dessa till att de var ägare till markavvattningsföretaget och
ingen hade några uppgifter om styrelse eller kontaktperson. Med största sannolikhet är inte
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markavvattningsföretaget aktivt. Markavvattningsföretaget kan eventuellt avvecklas eller
omprövas. Vattennivån inom markavvattningsföretaget kan dock inte ändras utan en noggrann
analys. Det skulle kunna påverka befintlig bebyggelse, den nordöstra lakvattendammen, de diken
som för dagvatten och lakvatten till våtmarken, våtmarken samt Kungälv Energis solceller och
solfångare.

Ekonomiska frågor

Detaljplaneekonomi

Detaljplanen genomförs i en exploatörsdriven process och bekostas av exploatör genom
plankostnadsavtal med Kungälvs kommun och avtal med plankonsult. Eftersom exploatör står
för samtliga kostnader för detaljplanearbetet ska plantaxa i samband med bygglovsprövning inte
tas ut.

Ekonomiska konsekvenser

Intäkter till verksamheterna genereras genom att byggrätter möjliggör utbyggnad av
verksamheterna. Fastighetsreglering av yta till Tippen 1 innebär intäkt för kommunen.

Kostnader uppstår genom lantmäteriförrättningar och reglering, utöver de respektive
verksamheternas kostnader för planerad utbyggnad.

Framtida driftkostnader

Kommunen ansvarar för allmän platsmark, naturmark. Denna ska dock per definition sköta sig
själv. Mindre insatser kan komma att krävas i ett initialt skede.

Verksamhetsutövarna, dvs Kungälvs kommun (Renhållning), Kungälv Energi och arrendator
(Renova), kommer att behöva underhålla och drifta samtliga anläggningar inom kvartersmark.

Tekniska frågor

Vatten och avlopp

Planområdet ingår idag inte i kommunalt verksamhetsområde för VA. Verksamheterna har
kommunalt vatten men en gemensam enskild avloppsanläggning.

Dagvatten

Dagvatten- och lakvattenhanteringen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se
avsnitt Dagvatten, lakvatten och släckvatten, och i tillhörande dagvattenutredningar.
Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar lämplig lösning.

Brandvatten

Brandvattenförsörjningen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt Vatten
och spillvatten, och i tillhörande utredningar. Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar
lämplig lösning.
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Släckvatten

Släckvattenhanteringen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt Störningar och
risker, och i tillhörande utredningar. Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar lämplig
lösning.

Kondensatvatten och spillvatten från fjärrvärmeverket

Kondensatvatten och spillvatten från fjärrvärmeverket kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt
Vatten och spillvatten, och i tillhörande utredningar. Verksamhetsutövaren ansvarar för och
bekostar lämplig lösning.

Gator och allmän plats

Energivägen är i gällande detaljplan (1781) reglerad som kvartersmark – E4 Teknisk anläggning
Infartsväg, och den del av vägen som ingår i den nya detaljplanen föreslås fortsatt vara
kvartersmark, nu ingående i E2 – Avfallsanläggning. Vägområdet ska vara tillgängligt för
gemensamhetsanläggning, vilket regleras med g1 i plankartan.

Den allmänna platsmark som finns inom detaljplanen är NATUR, för vilken kommunen är
huvudman.

Parkering

Parkering ska ordnas inom kvartersmark på egen fastighet.

Avfall

Avfall ska hanteras inom den egna fastigheten.

Marksanering

Respektive fastighetsägare ansvarar för erforderlig marksanering om sådan skulle behövas.

El-, bredband och teleförsörjning

Planområdet är anslutet till el-, bredband och telenät. Kungälv energi ansvarar för elnätet inom
området. Verksamhetsutövare och berörd leverantör ansvarar för anslutning till dessa nät.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER

· Johan Hellborg, planarkitekt Kungälvs kommun
· Anni Danielsson, mark- och exploateringsingenjör Kungälvs kommun
· Fredrik Olsson, mark och exploateringsingenjör Kungälvs kommun
· Fredrik Horn, Miljö, Kungälvs kommun
· Patrik Glansholm, plankonsult WSP
· Anna-Kajsa Gustafsson, plankonsult WSP
· Sigrid Boëthius Väärt, plankonsult WSP
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Granskningens genomförande 
Rubricerat förslag på detaljplan har varit utställt på granskning under perioden 29 januari 
2022 till 27 februari 2022. Granskningshandlingar har sänts till berörda kommunala och 
statliga myndigheter och organ samt till berörda sakägare. Förslaget har även varit tillgängligt 
för påseende under granskningstiden i Stadshusets entré, på Kärna bibliotek samt på 
kommunens hemsida.  

Möjlighet att tycka till om planförslaget har även funnits i tidigare skede. Planförslaget har 
varit utställt på samråd under perioden 9 juli 2021 till 30 augusti 2022. Samrådshandlingar 
sändes till berörda kommunala och statliga myndigheter och organ samt till berörda 
sakägare. Förslaget var även tillgängligt för påseende under samrådstiden hos Kundcenter i 
Stadshuset samt på kommunens hemsida. 

I detta granskningsutlåtande redovisas endast de skriftliga synpunkter som inkommit under 
granskningsperioden, samt kommunens svar på dessa. De skriftliga synpunkter som inkom 
under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse där även kommunens svar på 
inkomna synpunkter redovisas. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på kommunens 
hemsida. 

 

Inkomna synpunkter 
Under granskningsperioden har 7 skrivelser inkommit vilka redogörs och kommenteras 
nedan. Alla yttranden har kommit in från statliga myndigheter, regionala organ samt 
kommunala nämnder, inga yttranden har inkommit från sakägare eller övriga privatpersoner.  
Skrivelserna har sammanfattats, för att se samtliga yttranden i sin helhet hänvisar vi till 
kommunens ärendenummer KS2020/0823. Länsstyrelsens granskningsyttrande redovisas i 
sin helhet i Bilaga 1. 

STATLIGA MYNDIGHETER 
1. LÄNSSTYRELSEN (2022-03-04) 

Ingripandegrund 

Hälsa - Förorenad mark: Föroreningar har påträffats och det anges i 
planbeskrivningen att massor med halter överstigande riktvärden för förorenad mark 
som påträffas i direkt anslutning (nordväst om) planområdet behöver avgränsas 
mot/inom planområdet. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, det kommer att 
krävas kompletterande undersökningar inför kommande markarbeten och anmälan 
enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Kommunen behöver därav införa en planbestämmelse om åtgärder avseende 
föroreningar i plankartan. 

Stabilitet: Kompletterande undersökningar behöver utföras inom planområdet väster 
om Munkgärdeverket för att verifiera gjorda antaganden i stabilitetsberäkningarna. 
Väster om Munkgärdeverket erfordras enligt planhandlingarna geotekniska åtgärder 
för att uppnå erforderlig stabilitet för planerade uppfyllningar. Dessa åtgärder behöver 
säkerställas med planbestämmelse på plankartan.  

Det saknas vidare en bedömning av stabiliteten mot den östra lakvattendammen 
samt stabiliteten för deponislänten som angränsar mot planområdet från norr. 
Underlaget behöver kompletteras med dessa stabilitetsbedömningar. Erfordras 
kompletterande geotekniska undersökningar inom eller utom planområdet för att 
erhålla underlag till stabilitetsberäkningarna behöver detta utföras. För de områden 
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med låg stabilitet som ligger utanför planområdet anges i planbeskrivningen att 
åtgärder ska vidtas, utanför detaljplanearbetet. SGI delar synpunkten att dessa 
åtgärder bör utförs snarast, med hänsyn till de låga säkerhetsnivåerna. Se SGIs 
yttrande, daterat 2022-03-03. 

Synpunkter på granskningshandlingen (Inga ingripandegrunder) 

Risker: I samrådsskedet lämnade Länsstyrelsen synpunkter på beskrivning av 
konsekvenserna vid en brand, Länsstyrelsen anser att synpunkterna från samrådet 
är hanterade. 

Miljökvalitetsnormer för Luft: I samrådsskedet lämnade Länsstyrelsen synpunkter på 
luftkvalitén. Länsstyrelsen anser att synpunkterna från samrådet är hanterade. 

VA: Utgående kondensatvatten planeras att släppas direkt i ett vattendrag med lågt 
flöde, i utsläppspunkten är medelflödet 2 l/s och det maximala flödet av 
kondensatvatten ligger på 2,7 l/s. För att minska påverkan på Komarksbäcken kan 
det därför vara lämpligt att även kondensatvatten leds via den planerade 
dagvattendammen. Frågan om utsläpp av kondensattvatten hanteras dock i 
tillståndsprövningen av verksamheten. Länsstyrelsen bedömer att förutsättningar 
finns för omhändertagande i plankartan.  

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Kulturmiljölagen: En arkeologisk utredning har genomförts. Vid utredningen 
påträffades en fornlämning i form av en härd och en övrig kulturhistorisk lämning i 
form av en fyndplats för flinta. Planbeskrivningen bör uppdateras med information om 
att detaljplanen berör en lagskyddad fornlämning. Fornlämningar bör också markeras 
på plankartan. Tillstånd enligt kulturmiljölagens bestämmelser krävs för ett 
arbetsföretag som innebär ingrepp i fornlämning eller fornlämningsområde. Ett 
tillstånd till ingrepp i fornlämning kan komma att villkoras med krav på en arkeologisk 
åtgärd. 

Artskydd: Planen har kompletterats med beskrivning av förekomst av revlummer, 
vilka konstateras förekomma utanför planområdet. De rödlistade så kallade 
ruderatväxterna (växer på jordhögar och störd mark) bedöms fortsatt ha möjliga 
växtplatser utanför planområdet. 

Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte behöver någon dispensprövning enligt 
artskyddsförordningen. 

KOMMENTAR 
Om förorenad mark: Plankartan har kompletterats med en planbestämmelse, som 
gäller generellt inom all kvartersmark i planområdet, att startbesked får inte ges för 
anläggning förrän marken där anläggningen ska placeras, har säkerställts understiga 
föroreningshalter motsvarande Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre 
känslig markanvändning (MKM). Plankartan har även kompletterats med en 
upplysning om att åtgärder inom förorenade områden är anmälningspliktiga.  

Om stabilitet: Inför antagandet har det geotekniska underlaget kompletterats och 
bearbetats med dels fler provpunkter och dels ytterligare genomgång av arkivmaterial 
och beräkningar. 

Vid fjärrvärmeverket har underlaget kompletterats med fler provpunkter och 
ytterligare beräkningar avseende ras- och skredrisk. De nya resultaten visar att det 
behövs åtgärder för att uppnå tillfredsställande stabilitet för planerade förhållanden. 
Nödvändiga åtgärder bedöms rimliga att genomföra och säkerställs med 
kompletterande planbestämmelse inom fjärrvärmeverkets område, som innebär att 
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startbesked inte får ges för anläggningar förrän erforderliga stabilitetshöjande 
åtgärder har genomförts.  

Den östra delen av planområdet har undersökts tidigare och efter ytterligare 
genomgång av arkivmaterial och kompletterande beräkningar konstateras att 
stabilitetsförhållandena är tillfredsställande, både i slänten från deponin norr om 
planområdet och i slänten ned mot den östra lakvattendammen. Ytterligare 
provtagningar bedöms inte nödvändiga. 

Planbeskrivningens avsnitt om geotekniska förutsättningar har uppdaterats. 

Om fornlämningar: Planbeskrivningen har uppdaterats med upplysning om att en 
fornlämning finns inom planområdet. Fornlämningens läge framgår på plankartan till 
antagandehandlingarna. Tillståndsansökan för ingrepp vid fornlämning hanteras 
vidare i projektet. 

Gällande Länsstyrelsens yttrande om VA och tillståndsansökan så har synpunkterna 
delats till verksamhetsutövaren i arbetet med pågående ansökningsprocess.  

2. LANTMÄTERIET (2022-02-22) 
Fastighetsrättsliga frågor  
I planbeskrivingen på s. 64 framgår att del av Munkegärde 1:1 och 3:29 ska 
överföras till Tippen 1 för att utöka fjärrvärmeverket. Dock står det inte omnämnt i 
beskrivningen vad som händer med den del av Munkegärde 3:29 som hamnar 
utanför planområdet, se område nedan. Ur fastighetsbildningssynpunkt är det 
lämpligt att denna del överförs till exempelvis Munkegärde 1:1. 

Grundkarta 
I teckenförklaringen till grundkartan saknas manér för befintliga fastighetsgränser. 
Detta är bra att ha med för att kunna göra en bedömning av de fastighetsrättsliga 
konsekvenserna planförslaget medför.  

Lika så bör även den gällande ledningsrätten för varmvatten (akt:1482–168.2) 
redovisas för att lättare kunna bedöma hur rättigheten påverkas.  

Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan är 
något föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen 
för att det ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen.  

Fastighetsreglering 
På s. 63 planbeskrivningen framgår på ett tydligt sätt vilken mark som avses regleras 
till Tippen 1. Det som tydligare bör framgå är vem som ska ansvara för att initiera och 
bekosta fastighetsreglering mellan Tippen 1, Munkegärde 1:1 och 3:29. 

KOMMENTAR 
Planbeskrivningen har kompletterats med text om att den berörda delen av 
Munkegärde 3:29 norr om planområdet avses att regleras över till Munkegärde 1:1. 
Det har även kompletterats att kommunen ansöker om lantmäteriförrättning och att 
kostnaden delas efter nyttan.  

Grundkartan har uppdaterats till antagandehandlingarna.  

3. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI) (2022-03-03) 
Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar har utförts i ett fåtal punkter inom 
planområdet. Enligt planhandlingarna består undergrunden generellt inom 
planområdet av fyllning, följt av torrskorpelera som sedan övergår i en lera med 
varierande mäktighet som underlagras av friktionsjord på berg. Enligt SGU:s 
geologiska karta finns även områden med berg i dagen eller berg nära markytan. 
Enligt SGU:s geologiska karta består en stor del av planområdet av fyllning i ytan. 
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Med hänsyn till detta och de fåtal borrpunkter som utförts som underlag till 
planhandlingarna kan inte SGI göra någon bedömning av omfattningen av lös lera 
inom planområdet.  

Stabilitetsberäkningar har utförts för slänt väster om Munkgärdeverket samt mot 
befintlig lakvattendamm norr om planområdet. Oacceptabel säkerhet erhålls för 
glidytor som är belägna utanför planområdet, se figur 1. Enligt planhandlingarna 
bedöms det inte finnas någon risk för sekundärskred som kan påverka planområdet 
väster om Munkgärdeverket, baserat på de antaganden om geotekniska förhållanden 
som gjorts i planhandlingarna. Med hänsyn till de fåtal borrpunkter som utförts som 
underlag till planhandlingarna kan inte SGI göra någon bedömning av om dessa 
antaganden är rimliga. SGI anser att kompletterande undersökningar bör utföras 
inom planområdet väster om Munkgärdeverket för att verifiera gjorda antaganden i 
stabilitetsberäkningarna. 

Väster om Munkgärdeverket erfordras enligt planhandlingarna geotekniska åtgärder 
för att uppnå erforderlig stabilitet för planerade uppfyllningar. SGI rekommenderar att 
krav på åtgärder införs som planbestämmelse på plankartan. 

Inom östra delen av planområdet finns lera uppblandat med friktionsmaterial. Det 
saknas en bedömning av stabiliteten mot den östra lakvattendammen samt 
stabiliteten för deponislänten som angränsar mot planområdet från norr. SGI anser 
att underlaget behöver kompletteras med dessa stabilitetsbedömningar. Erfordras 
kompletterande geotekniska undersökningar inom eller utom planområdet för att 
erhålla underlag till stabilitetsberäkningarna bör detta utföras. 

För de områden med låg stabilitet som ligger utanför planområdet anges i 
planbeskrivningen att åtgärder ska vidtas, utanför detaljplanearbetet. SGI delar 
synpunkten att dessa åtgärder bör utförs snarast, med hänsyn till de låga 
säkerhetsnivåerna. 

KOMMENTAR 
Inför antagandet har det geotekniska underlaget kompletterats och bearbetats med 
dels fler provpunkter och dels ytterligare genomgång av arkivmaterial och 
beräkningar. 

Vid fjärrvärmeverket har underlaget kompletterats med fler provpunkter och 
ytterligare beräkningar avseende ras- och skredrisk. De nya resultaten visar att det 
behövs åtgärder för att uppnå tillfredsställande stabilitet för planerade förhållanden. 
Nödvändiga åtgärder bedöms rimliga att genomföra och säkerställs med 
kompletterande planbestämmelse inom fjärrvärmeverkets område, som innebär att 
startbesked inte får ges för anläggningar förrän erforderliga stabilitetshöjande 
åtgärder har genomförts.  

Den östra delen av planområdet har undersökts tidigare och efter ytterligare 
genomgång av arkivmaterial och kompletterande beräkningar konstateras att 
stabilitetsförhållandena är tillfredsställande, både i slänten från deponin norr om 
planområdet och i slänten ned mot den östra lakvattendammen. Ytterligare 
provtagningar bedöms inte nödvändiga. 

Planbeskrivningens avsnitt om geotekniska förutsättningar har uppdaterats. 

4. TRAFIKVERKET (2022-02-25) 
Trafikverket anser att det är bra att Luftfartsverket och flygplatserna har remitterats 
och att det är nämnda parters synpunkter som är avgörande. Trafikverket anser dock 
att det vore bra att flyghindersanalysen revideras med rätt antal meter som skrivet i 
samrådsredogörelsen.  

Trafikverket har inga ytterligare synpunkter. 
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KOMMENTAR 
Dialog har förts med Luftfartsverket. Myndigheten gjordes uppmärksam på att högsta 
totalhöjd på skorsten i plankartan är 55 meter och inte 50 vilket anges i 
flyghinderanalysen (LFV Ä-2021-015279) daterad 30/9-2021. Enligt svar från 
Luftfartsverket (2022-02-03) så kvarstår analysen till fullo i sin nuvarande form även 
med en höjning med 5 meter.  

STATLIGA BOLAG 
5. SWEDAVIA (2022-02-24)  

Detaljplanen har ingen påverkan på Göteborg Landvetter Airport. Swedavia har 
därför ingen erinran på planförslaget. 

REGIONALA ORGAN 
6. BOHUS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (2022-02-16) 

Släckvattenutredning 
Dag- och släckvatten: Det föreslås att dagvattendammens avstängningsventil 
aktiveras automatiskt vid brandlarm. Avstängning av dammens utlopp är av största 
vikt for att förhindra spridning av kontaminerat släckvatten till närliggande recipient. 
Utloppet måste stängas innan räddningstjänsten påbörjar släckinsats. 
Räddningstjänsten förordar detta utförande med anledning av att personalen på plats 
behöver prioritera andra åtgärder vid en brand än att manuellt stänga ventiler. 

Åtgärder for att öka tillgång till brandvatten: Den utökade mängd brandvatten som 
dagvattendammen medför ska enligt räddningstjänstens bedömning i första hand 
användas för de nya byggnaderna som tillkommer enligt detaljplan. Detta förutsätter 
att det ska finnas uttagspunkt för detta brandvatten i anslutning ny pannbyggnad, för 
att avstånd mellan uppställningsplats för räddningsfordon och uttag for brandvatten 
inte ska bli för långt. Uppgifter om avståndet regleras närmare i Boverkets 
byggregler. For att möjliggöra detta krävs den föreslagna lösningen med fast 
monterad pump i anslutning pumpgropen som anges i avsnitt 7.3. Från pumpgropen 
dras ledning till brandpost vid ny pannbyggnad. Det ska gå att få ut ett flöde om minst 
2400 l/min från brandposten i enlighet med bestämmelserna i Svenskt vattens 
anvisningar VAV P114.  

Ovanstående lösning överensstämmer väl med befintlig brandvattenanläggning vid 
Renovas sorteringsanläggning som innefattar vattenreservoar och pumpanläggning 
for ett flöde om 2400 l/min. 

Robusthet hos föreslagna lösningar: I robusthetsanalysen anges ett antal yttre 
faktorer som kan påverka dammens vattenvolym, vilka i sin tur påverkar både 
räddningstjänstens tillgång till brandvatten vid insats och dammens förmåga att 
samla upp släckvatten. Att använda sig av en damm för både släckvatten och 
brandvatten i kombination med att vattentillgången är sårbar under vissa förhållanden 
anses inte vara en robust lösning. För att säkerställa brandvattentillgången 
oberoende av ytterligheter som torka eller kyla, föreslår räddningstjänsten en lösning 
med ett intag till pumpgropen som möjliggör for räddningstjänsten att vattenförsörja 
den stationära pumpen med vatten från tankbil. 

Planbeskrivning 
Den planerade parkeringen i anslutning till Energivägen kommer enligt 
räddningstjänstens uppfattning inte underlätta tillgänglighet till anläggningen med 
tyngre räddningsfordon. Räddningstjänsten bedömer att behov av 
rundkörningsmöjlighet finns i händelse av en insats på anläggningen, till följd av den 
mängd räddningsfordon som kan förväntas vara involverade vid en insats. Detta 
innebar att det bör finnas en separat utfart från området till Energivägen. 
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KOMMENTAR 
Efter granskningen har dialog skett med Räddningstjänsten angående synpunkterna. 
Det bedöms finnas förutsättningar inom detaljplanens ramar att uppnå ett 
tillfredsställande brandskydd. Tekniska lösningar styrs inte av detaljplanen, utan 
hanteras vidare i projektet.  

Avsikten är att dagvattendammens avstängningsventil ska aktiveras automatiskt vid 
brandlarm. 

Dagvattendammen ska kompletteras med en fast monterad pump till brandvattnet, 
som Kungälv Energi ska bekosta och underhålla och som ska gå till en brandpost vid 
ny pannbyggnad, i enlighet med Räddningstjänstens synpunkter. Projektet ska 
utreda om pumpen kan förses med intag ifrån räddningstjänstens tankbilar. 

På grund av terrängen och topografin bedöms det inte möjligt att ordna en separat 
utfart ifrån området till Energivägen. 

 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 
7. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN (2022-03-17) 

Miljöenheten 
Miljöenheten har granskat och yttrat sig till länsstyrelsen över fjärrvärmeverkets 
ansökan om nytt tillstånd. Efter att ha tagit del av dessa handlingar samt 
underlagshandlingarna till detaljplanen har miljöenheten försökt sammanfatta våra 
huvudsakliga synpunkter  

Avloppet: Det redovisade förslaget för omhändertagande av spillvatten från de tre 
verksamheterna i  området är inte godtagbart. Avloppsanläggningen består av en 
slamavskiljare och en markbädd. Markbädden är nedgrävd i ett utströmningsområde i 
ett före detta deponiområde. Anläggningen bedöms inte klara kravet på så kallat högt 
miljöskydd, avseende utsläpp av totalfosfor, med den här typen av 
reningsanläggning.  

Att gräva ner ett filter, typ kalkfälla efter markbädden, som föreslås av sökande, 
bedöms inte heller som lämpligt. Det med tanke på att markbädden ligger i ett 
utströmningsområde med högt vattentryck. Dessutom finns det en 
damm/våtmark/sumpmark som är kraftigt påverkad av järnutfällningar placerad invid 
markbädden. Miljöenheten bedömer dessutom att det finns risk för spridning av 
deponi- och metangas vid grävning i området på grund av deponiresterna.  

Vatten och avlopp för detaljplanen bör anslutas till det kommunala VA nätet nere vid 
Karebyvägen. Det är bästa teknik. Marken inom detaljplanen ägs av Kungälvs 
kommun och ett kommunaltbolag. Markområdet runtom den föreslagna detaljplanen 
är anslutet till kommunalt VA. Måste ha tillgång till brandvatten med tillräckligt tryck. 
Vettigt även ur den synpunkten att ordna kommunalt VA.  

Processavloppsvatten: Utsläpp av processavlopp bör regleras så att det genomgår 
rening innan/före utsläpp till dagvattnet och till vattendrag. En damm har redovisats 
för omhändertagande av dagvatten. Reglering av utgående halter i dagvattnet 
kommer hanteras av länsstyrelsen prövning av ansökan om tillstånd för befintlig och 
utvidgad verksamhet på Munkegärdeverket. Det bör framgå av plankartan vilka 
markytor avsätts för dagvattenrening. 

Förorenad mark: Marken där den föreslagna dammen för rening och uppehåll av 
dagvatten (och släckvatten) är placerad, har visat sig vara förorenad med 
deponimassor. Miljöenheten anser att en fördjupad miljöteknisk markundersökning 
bör utföras i området. Det bör regleras på något sätt i avtal eller vad som är juridiskt 
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möjligt att all grävning i f d deponiområden ska föregås av undersökning. 
Deponimassorna behöver utredas avseende karaktär och utbredning. Med planerat 
läge för dagvattendammen kommer en efterbehandling/avhjälpandeåtgärd krävas 
innan dammen kan anläggas. 

Området behöver även utredas med avseende på deponigas- och 
metangasförekomst. Om nya ledningar kommer anläggas i gamla deponimassor 
finns risk för att deponigas letar sig in via dessa till byggnader eller andra slutna 
utrymmen där halten gas kan ansamlas och bli explosiv. 

Släckvatten: Det är bra att släckvatten kan samlas upp i en stängningsbar tät damm 
där vattnet sen kan renas alternativt samlas upp för borttransport som farligt avfall. 
Miljöenheten bedömer det inte lämpligt att använda uppsamlat släckvatten som 
brandvatten. 

Buller, Luft och Trafik: Synpunkter har framförts i samrådsskedet och det har 
hörsammats av planenheten. 

Bygglovenheten 
Bygglovenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande 
planbeskrivning. Bygglovenheten anser att det finns några mindre oklarheter som 
måste ses över. De olika gränstyperna som användningsgräns och egenskapsgräns 
bör göras tydligare så att man lätt kan se vilken typ det är. Utformningen av symboler 
är inte likadan som andra nyare detaljplaner inom kommunen. Ett område inom 
plankartan saknar egenskapsbestämmelse. Bygglovenhetens synpunkter kommer 
tas i mer detalj med planhandläggaren.  

 

KOMMENTAR 
Miljöenheten 
Om avloppet: Anslutning till kommunalt VA bedöms inte ekonomiskt rimligt i 
dagsläget, vid eventuell anläggning av GC-väg eller omläggning av befintliga 
dricksvattenledningar kan det bli aktuellt. Detaljplanens regleringar ger förutsättningar 
för att förbättra vattenreningen inom planområdet. 

Markbädden är uttjänt och behöver ersättas. Kungälv Energi, tillsammans med 
huvudmannen för ÅVC och sorteringsanläggningen (Renhållningsenheten) har för 
avsikt att avlägsna befintlig bädd och omhänderta massorna på det sätt som 
föreskrivs för sådana här massor och dess föroreningsgrad. 

Bädden kommer sedan att ersättas av ett minireningsverk för att hantera eventuellt 
vattentryck ifrån utströmningsområdet. 

Innan den befintliga markbädden grävs bort och den nya vattenreningen etableras, 
kommer undersökningar göras för att avgöra om det är deponi under och i närheten 
av bädden och samråd kommer ske med kommunen och Länsstyrelsen. Efter detta 
förfarande kommer det att vara klargjort vilka åtgärder som eventuellt behövs för att 
gräva inom området och hantera eventuell deponigas. 

Om processavloppsvatten: Kondensatvatten kommer renas för att nå de halter som 
finns i miljövillkoret. Spillvatten från processen har låg föroreningsgrad, men som en 
säkerhetsåtgärd leds det via dagvattendammen innan utsläpp till recipient. Dagvatten 
renas i dagvattendamm för att nå kommunens riktvärden. Det framgår av plankartan 
ett område som är avsatt för dagvattenrening.  

Om förorenad mark: Om förorenade massor påträffas kommer de hanteras i enlighet 
med miljöbalken. Även utredningar avseende deponigas kommer utföras om 
deponimassor påträffas där schaktning ska ske. 
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Efter granskningen har plankartan kompletterats med en planbestämmelse som 
innebär att startbesked inte får ges för anläggningar förrän marken där anläggningen 
ska placeras understiger motsvarande Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
mindre känslig markanvändning.  

Om brandvatten och släckvatten: Lösningarna för att tillgodose brandvatten och för 
att hantera släckvatten har förankrats med räddningstjänsten.  

Kommunen har inte till uppgift att tillgodose mer än 1200 l/min i sina ledningar varför 
en lokal reservoar är nödvändig. Befintlig ledning ger 1350l/min. Dagvattendammen 
kommer förses med en fast pumpinstallation som pumpar upp brandvattnet till en 
brandpost vid de nya pannbyggnaderna. 

Bygglovenheten 
Plankartan är ritad enligt ”Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av 
reglering i detaljplan”. I övrigt noteras yttrandet. 
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Förändring av planförslaget 
Inför antagande av detaljplanen har planförslaget förändrats enligt nedan. Mindre 
redaktionella justeringar redovisas ej.  

Utredningar 
• MKB (2022-03-25), revideringar rörande bl. a. skyfall och fornlämning 

• Kompletterande skyfallsutredning (WSP, 2022-03-17). Kompletteringen ger en 
tydligare bild av skyfallssituationen för planområdet som helhet, samt belyser frågan 
om tillgänglighet till planområdet vid skyfall.  

• Revideringar av PM Geoteknik, Geoteknisk utredning Munkegärdeveket (WSP, rev. 
B 2022-03-25). 

• Revideringar av PM Geoteknik, Detaljplan Kungälv ÅVC (WSP, rev. A 2022-03-25). 

• Arkeologisk utredning (Kulturlandskapet, 2022-02-01) har tillkommit. 

Plankarta 
• Grundkartan har uppdaterats och setts över samt kompletterats med ledningsrätt och 

fornlämning. 

• Bestämmelse har tillkommit angående åtgärder för förorenad mark.  

• Bestämmelse har tillkommit gällande stabilitetshöjande åtgärder.   

• Inom fjärrvärmeverkets område har e-talet redigerats så att det medger totalt 6500 
m² byggnadsarea (det skulle kunna betraktas som en redaktionell ändring då e-talet 
kommit med av misstag till granskningen, men noteras här för tydlighetens skull). 

• Inom fjärrvärmeverkets området har en del prickmark ersatts av kryssmark, avsett för 
kompletentbyggnader, markanläggningar och liknande för verksamhetens behov. 
Med markanläggningar avses exempelvis parkering, trappa, slänt och 
dagvattendamm. Största tillåtna byggnadsarea är 50 m2 och högsta tillåtna nockhöjd 
är 4 m. Syftet är att det ska vara möjligt att uppföra till exempel ett pumphus vid den 
planerade dagvattendammen. 

• Gränser runt markreservat för gemensamhetsanläggning har justerats något, då 
området tidigare varit något onödigt stort. 

Planbeskrivning 
• Uppdatering i styckena gällande fornlämningar, föroreningar, geoteknik och skyfall. 

• Förtydliganden om fastighetsrättsliga frågor samt ansvar för genomförandefrågor.  

 

 

 

 

Ida Brogren    Johan Hellborg  

Planchef    Plankoordinator 

Samhälle och utveckling   Samhälle och utveckling 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-12
Sida 17 (27)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 46/2022

Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl (Dnr KS2020/0823)
Sammanfattning
Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv 
Energi ska kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme. Planen syftar 
vidare till att bekräfta och möjliggöra viss utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på 
platsen. Detaljplanen ska dessutom säkerställa hantering av dagvatten och skyfall, liksom 
risker för översvämning, buller och andra störningar.
Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande och 
miljökonsekvensbeskrivning kommer att göras i enlighet med ”undersökning av betydande 
miljöpåverkan”. 

Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl
Bilaga PK_Munkegärde_Antagande 2022-03-25
Bilaga MKB_Tippen1_2022-03-25
Bilaga PB_Munkegärde_Antagande 2022-03-25
Bilaga Granskningsutlåtande_Munkegärde_2022-03-25

Förslag till Kommunfullmäktige

Detaljplanen för Värmeverk, Tippen 1 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt plan- 
och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________

Expedieras till: Kungälv Energi AB
Renhållningsenheten

Gunilla Carlsson Gremner
Anna Hedlin

För kännedom till: Ida Brogren, Enhetschef Plan
Fredric Norrå, Verksamhetschef planering & myndighet
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UTVECKLING

Justeras sign

§ 46/2022

Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl (Dnr KS2020/0823)
Sammanfattning
Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv 
Energi ska kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme. Planen syftar 
vidare till att bekräfta och möjliggöra viss utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på 
platsen. Detaljplanen ska dessutom säkerställa hantering av dagvatten och skyfall, liksom 
risker för översvämning, buller och andra störningar.
Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande och 
miljökonsekvensbeskrivning kommer att göras i enlighet med ”undersökning av betydande 
miljöpåverkan”. 

Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl
Bilaga PK_Munkegärde_Antagande 2022-03-25
Bilaga MKB_Tippen1_2022-03-25
Bilaga PB_Munkegärde_Antagande 2022-03-25
Bilaga Granskningsutlåtande_Munkegärde_2022-03-25

Förslag till Kommunfullmäktige

Detaljplanen för Värmeverk, Tippen 1 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt plan- 
och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________

Expedieras till: Kungälv Energi AB
Renhållningsenheten

Gunilla Carlsson Gremner
Anna Hedlin

För kännedom till: Ida Brogren, Enhetschef Plan
Fredric Norrå, Verksamhetschef planering & myndighet
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Tjänsteskrivelse 1(5)

Handläggarens namn 
Maria Stenmark 
Josefin Björkman

1/26/2022

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
(Dnr KS2021/0877-3)
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan 
Carlsson (vice gruppledare) (SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid 
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig 
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera 
under eget ansvar för att nå nivån C1. Språkkunskapen bör således i första hand 
villkoras och testas för godkänt inom gällande utbildning. Verksamheten ser att långsiktiga 
satsningar på ett språkstödjande arbete inom vård och omsorgsarbete bör fortgå liksom de 
språkstödjande insatserna inom verksamheterna.

Juridisk bedömning

- Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Det är upp till rekryterande arbetsgivare att beskriva vilka krav och förkunskaper som ställs 
på en viss tjänst, under förutsättning att dessa krav är sakliga och inte strider mot annan 
lagstiftning.

Att en arbetsgivare vid rekrytering ställer krav på att arbetssökande uppfyller krav på goda 
språkkunskaper bedöms vara förenligt med bestämmelserna i diskrimineringslagen 
(2008:567), och innebär således i regel varken direkt eller indirekt diskriminering (jfr 
Arbetsdomstolens avgöranden 2005 nr 98 samt 2008 nr 47).

Det är vidare tillåtet för arbetsgivare att erbjuda befintligt anställda utbildningsinsatser i 
t.ex. det svenska språket.

Förvaltningens bedömning

I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan 
Carlsson (vice gruppledare )(SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid 
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig 
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera 
under eget ansvar för att nå nivån C1. De föreslår att språktester och ett språklyft införs i
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FAX 0303-190 35
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vård och omsorg för att nå mål om högkvalitativ välfärd där förmågan att förstå och göra 
sig förstådd är en förutsättning.

Omsorgsmottagare med behov av stöd och deras närstående ska känna sig trygga med att 
vård- och omsorgspersonalen har den kompetens som krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna och att omsorgen är av god kvalitet. Verksamheten ser att det är av vikt 
med god kunskap inom det svenska språket för personal inom vård- och omsorg.

Verksamheten anser att språkkrav för personal inom vård och omsorg ska ställas inom 
rekryteringsförfarandet genom krav på god förmåga i svenska språket i tal och skrift och 
en viss utbildningsnivå. För godkänd utbildning bör goda kunskaper i svenska språket vara 
en förutsättning. Därigenom kan verksamheten säkerställa språkkunskapen genom 
uppvisande av examensbevis vid anställning.

Vid nyanställning i sektor Trygghet och stöd sker inledande telefonintervju där 
verksamheten inte går vidare med kandidater som inte har tillräckliga språkkunskaper för 
att göra sig förstådda eller inte förstår de frågor som ställs. Därefter bokas kandidaten in 
för personlig intervju med ansvarig enhetschef där det framgår om hen har goda kunskaper 
i svenska språket i tal och skrift. Kandidater som inte har tillräckliga språkkunskaper i 
svenska blir medvetandegjorda om att de behöver stärka sina kunskaper i svenska språket 
för att få möjlighet till anställning inom verksamheten samt stärka sin anställningsbarhet 
mot andra arbetsgivare

Trygghet och stöd arbetar efter en kompetensförsörjningsplan i enlighet med 
Äldreomsorgslyftet. Medarbetare utbildas till handledare för att stödja upp i verksamheterna 
för att tydliggöra och våga ställa krav på elever avseende den kommunikativa förmågan. En 
kommande satsning är språkombud, som tyvärr blivit försenad på grund av pandemin, 
för att öka kunskap i svenska hos vissa av äldreomsorgens medarbetare. Trygghet och stöd 
deltar i ”Äldreomsorgslyftet” där SKR samarbetar med regeringen och fackförbundet 
Kommunal för nationellt enhetlig utbildning och tydliga utvecklingsmöjligheter i 
yrkena.

Trygghet och stöd ingår i Vård- och omsorgscollege, VO-College, är en nationell 
samverkansorganisation som även verkar regionalt och lokalt. Det övergripande syftet är 
att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. 
Medlemmarna är SKR, Fackförbundet Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen 
KFO och Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarförbund). Inom det regionala och 
lokala arbetet inom VO-College utvecklas samverkansavtal mellan arbetsliv och 
utbildningsanordnare för att anordna grund- och vidareutbildningar och stärka 
kompetensen bland vård- och omsorgspersonal

Socialstyrelsen har allmänna råd (SOFSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos 
personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre innehåller rekommendationer 
gällande de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel 
vårdbiträde eller undersköterska.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-  
och-allmanna-rad/2016-6-30.pdf
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Enligt Skolverket ingår Svenska 2 i gymnasieutbildningen för att bli undersköterska. 
Svenska 3 som motsvarar C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk 
finns som valbar vid fördjupning inom utbildningen. Verksamhetens bedömning är att 
krav enligt den europeiska referensramen C1, är en alltför hög nivå att generellt kräva av 
anställda inom vård och omsorg då vi kräver en utbildning på gymnasienivå för 
undersköterskor. Nivå C1 är däremot ett rimligt krav att ställa på legitimerad personal 
inom vård och omsorg.
Motionens krav på språkkunskaper motsvarande C1 är rimligt i förhållande till 
högskoleutbildad personal men inte för befattningar där vi kräver gymnasieutbildning.

För att klara Vård och omsorgsprogrammet behöver studenten klara godkända betyg i 
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 – 100 poäng, vilket gäller för yrkesutbildningar. Det 
är en nivå där verksamheten bedömer att medarbetaren har tillräckligt goda kunskaper i 
svenska språket i tal och skrift för att utföra aktuella vård- och omsorgsuppgifter på ett 
kvalitativt sätt. För att säkerställa kunskapen vid ett anställningsförfarande skulle det vara 
möjligt att låta kandidaterna läsa en genomförandeplan och sedan svara på muntliga frågor 
genom skriftliga svar på hur de skulle hantera olika uppkomna situationer kring den 
uppdiktade brukaren. Verksamheterna arbetar vidare med frågan för att skapa test ”case” 
som motsvarar ett språktest för att säkerställa goda kunskaper i svenska språket i tal och 
skrift. inom vård och omsorg. 

Från och med den 1 juli 2023 kommer undersköterskor vara legitimerade i syfte att stärka 
säkerheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Oavsett om undersköterskan arbetar 
inom hälso- och sjukvården, LSS-verksamhet eller äldreomsorgen så har hen den kunskap 
som förväntas.
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/03/regeringen-foreslar-skyddad-yrkestitel-for-  
underskoterskor/

Under pandemin har det nationellt uppmärksammats att grundkompetensen behöver höjas 
inom vård och omsorg. Det pågår en kompetenshöjande satsning inom ramarna för 
äldreomsorgslyftet för att utbilda befintlig personal inom verksamheten.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Bedömningen är att motionen språkkrav inom omsorgsyrken ska bedömas utifrån 
följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:

Strategiska förutsättningar.

Att ge förutsättningar för livslångt lärande

Motionen bedöms även utifrån följande av kommunstyrelsens resultatmål

Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun.

Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete. Bedömningen är att motionen är relevant utifrån följande mål i Agenda 
2030:

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
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Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt

Bedömning utifrån politiska styrdokument

Motionen ska bedömas utifrån prioriterat område ”arbete och sysselsättning i program 
Social hållbarhet – ökat innanförskap” (Dnr KS2019/0202). I den underliggande Social

översiktsplan (Dnr KS2019/1500) är bedömningen att motionen är särskilt relevant utifrån 
insatserna:

 Skapa möjligheter för vuxna att utbilda sig för en etablering på arbetsmarknaden 
utifrån faktiska behov.

Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle verka för en 
effektivare etablering på arbetsmarknaden.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Kvaliteten inom vård och omsorg har betydelse för vård- och omsorgsmottagare och 
anhörigas tillit. Brister vad gäller språkkompetens bland personal inom vård och omsorg 
kan leda till att vård- och omsorgsmottagare tillsammans med anhöriga väljer bort 
omsorgen, vilket riskerar påverka arbetslivet och enskildas ekonomi på både kort och lång 
sikt, liksom samhällsekonomin och skatteintäkter. Språket är det viktigaste arbetsredskapet 
i kommunikationen med kollegor, omsorgstagare och anhöriga. Att lyssna in, samtala, 
upprätta och följa upp genomförandeplaner.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Arbetsgivaren har vid rekrytering möjlighet att ställa krav på att arbetssökande uppfyller krav på 
goda språkkunskaper och det bedöms vara förenligt med bestämmelserna i diskrimineringslagen 
(2008:567), det innebär således i regel varken direkt eller indirekt diskriminering (jfr 
Arbetsdomstolens avgörande 2005 nr 98 samt 2008 nr 47). Att ha goda språkkunskaper i svenska 
språket ger medarbetare bättre förutsättningar att utföra sitt arbete med kvalitet och ger 
förutsättningar att kommunicera med kollegor på arbetsplatsen både arbetsrelaterat och 
socialt. 

Ekonomisk bedömning

Förslaget om att ta fram en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid 
nyanställning, bedöms öka kommunens kostnader. Enligt Folkuniversitet kostar ett 
språktest, så kallade C1- testet, 3000 kr per person och den tar ca. 5 timmar. Det är en stor 
personalomsättning inom vård och omsorg. Idag finns det ca. 1200 anställda, och om till 
exempel, 20% av de anställda (ca. 240 personer som inte har svenska som modersmål), ska 
göra språktestet, så skulle det kosta ca. 720 tkr, som engångssumma, för själva utbildningen 
här vikariekostnader och arbetstider för personal är inte inräknade. Inom befintlig 
budgetram kommer verksamheten arbeta vidare med att skapa test som motsvarar ett 
språktest för att säkerställa goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift inom vård och 
omsorg. 

https://www.folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/sprakexamina-och-sprakprov/svenska-c1-  
test/faq-svenska-c1-test/
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Förslag till beslut

Motionen anses besvarad

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist
sektorchef kommundirektör
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Expedieras till:

För kännedom till:

Maria 
Stenmark/ToS 
Josefin 
Björkman/ToS 
Lena Arnfelt/ToS
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Victoria Dahlqvist (gruppledare)  Morgan Carlsson (vice gruppledare) 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-02-02
Sida 12 (17)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 10/2022

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
(Dnr KS2021/0877)

I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan
Carlsson (vice gruppledare)(SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera
under eget ansvar för att nå nivån C1. Språkkunskapen bör således i första hand villkoras
och testas för godkänt inom gällande utbildning. Verksamheten ser att långsiktiga satsningar
på ett språkstödjande arbete inom vård och omsorgsarbete bör fortgå liksom de
språkstödjande insatserna inom verksamheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
(Dnr KS2021/0877-3)
Motion språkkrav inom omsorgsyrken

Yrkande
Morgan Carlsson (SD): Ärendet återremitteras för att motionärernas intentioner också ska 
beaktas i förslaget till beslut.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för trygghet och stöd 
beslutar att anta Morgan Carlssons (SD) yrkande. 

Omröstning begärs inte.

Beslut
Ärendet återremitteras för att motionärernas intentioner också ska beaktas i förslaget 
till beslut.         

__________

Expedieras till Maria
Stenmark/ToS
Josefin
Björkman/ToS
Lena Arnfelt/ToS

För kännedom till
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 26/2022

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
(Dnr KS2021/0877)

I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan
Carlsson (vice gruppledare)(SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera
under eget ansvar för att nå nivån C1. Språkkunskapen bör således i första hand
villkoras och testas för godkänt inom gällande utbildning. Verksamheten ser att långsiktiga
satsningar på ett språkstödjande arbete inom vård och omsorgsarbete bör fortgå liksom de
språkstödjande insatserna inom verksamheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
(Dnr KS2021/0877)
Motion språkkrav inom omsorgsyrken

Yrkande
Pia Gillerstedt (S): Ärendet bordläggs.

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för trygghet och stöd 
beslutar att anta Pia Gillerstedts (S) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Beslut
            Ärendet bordläggs. 

__________

Expedieras till

För kännedom till
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-13 
Sida  12 (14) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

Justeras sign 

 

 § 38/2022 

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
(Dnr KS2021/0877) 

 
 I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan 

Carlsson (vice gruppledare)(SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid 
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig 
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera 
under eget ansvar för att nå nivån C1. Språkkunskapen bör således i första hand 
villkoras och testas för godkänt inom gällande utbildning. Verksamheten ser att långsiktiga 
satsningar på ett språkstödjande arbete inom vård och omsorgsarbete bör fortgå liksom de 
språkstödjande insatserna inom verksamheterna. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
(Dnr KS2021/0877) 
Motion språkkrav inom omsorgsyrken 
Protokollsutdrag - Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken - 
Utskottet för Trygghet och stöd 
Protokollsutdrag - Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken - 
Utskottet för Trygghet och stöd 

Yrkande  

Morgan Carlsson (SD): Motionen anses besvarad men meningen på sida 4, första stycket 
under bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv ändras med följande redaktionella tillägg; 
 
”Arbetsgivaren har vid rekrytering möjlighet att ställa krav på att arbetssökande uppfyller 
krav på goda språkkunskaper och det bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 
diskrimineringslagen (2008:567), det innebär således i regel varken direkt eller indirekt 
diskriminering (jfr Arbetsdomstolens avgörande 2005 nr 98 samt 2008 nr 47).” 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för trygghet och stöd 
beslutar att anta Morgan Carlssons (SD) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 
 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad 
 

__________ 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-09
Sida 12 (14)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 26/2022

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken 
(Dnr KS2021/0877)

I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan
Carlsson (vice gruppledare)(SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera
under eget ansvar för att nå nivån C1. Språkkunskapen bör således i första hand
villkoras och testas för godkänt inom gällande utbildning. Verksamheten ser att långsiktiga
satsningar på ett språkstödjande arbete inom vård och omsorgsarbete bör fortgå liksom de
språkstödjande insatserna inom verksamheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
(Dnr KS2021/0877)
Motion språkkrav inom omsorgsyrken

Yrkande
Pia Gillerstedt (S): Ärendet bordläggs.

Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för trygghet och stöd 
beslutar att anta Pia Gillerstedts (S) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Beslut
            Ärendet bordläggs. 

__________

Expedieras till

För kännedom till
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Handläggarnas namn
Johan Sjöholm och Ann-Charlotte Björkqvist  

4/8/2022

Svar på motion om idrottsskola för äldre  (Dnr KS2021/1740-3)
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktige den 4 november 2021 inkom Matilda Jansson (L) med en motion 
om att utreda möjligheterna till ökad fysisk aktivitet och rörelse för seniorer genom hela 
livet. 

Hälsofrämjande och förebyggande enheten bedriver ett aktivt arbete med särskilt fokus på 
öka den fysiska aktiviteten bland seniorer i Kungälvs kommun. Ett arbete som sker i 
samverkan med bland annat föreningslivet och kommunrehab. 

Uppföljningar visar att idrottsskola för äldre tenderar att locka en målgrupp som redan är 
fysiskt aktiv. Verksamhetens bedömning är att inplanerat upplägg når flera seniorer och 
dessutom är ett effektivare nyttjande av befintliga resurser.

Förslag kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad. 

Juridisk bedömning 

Det finns inga juridiska hinder för en idrottsskola för äldre. 

Förvaltningens bedömning
Vid kommunfullmäktige den 4 november 2021 inkom Matilda Jansson (L) med en motion 
om ökad fysisk aktivitet och rörelse. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att utreda möjligheten att utveckla en ”prova på” idrottsskola som riktat sig till seniorer i 
Kungälvs kommun. Enligt beslut från kommunfullmäktige den 4 november 2021 § 
149/2021 remitteras motionen till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Konceptet senior sport school har genomförts i flera olika kommuner i Sverige. I Västra 
Götalandsregionen genomförs senior sport school i samarbete mellan RF-SISU Västra 
Götaland, regionen, kommun samt lokala idrottsföreningar. Målet är: 

 Skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Västra Götalandsregion. Där livslångt 
idrottande är en viktig del i detta. 

 Inspirera till en aktiv och meningsfull fritid både social och fysisk. 

 Få större kunskap inom hälsa.
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 Skapa hållbara modeller i enskilda kommuner. 

Upplägget kring Senior sport school pågår under tolv veckor med två träffar/vecka med tolv 
fysiska aktiviteter hos lokala idrottsföreningar. Dessutom ingår tolv teoretiska träffar, 
intressanta föreläsningar med inriktning hälsa, hjärt- och lungräddning, matlagning, 
tematräffar samt avslutning/utvärdering. Målgrupp har personer som 60 år och äldre. 

Enheten för Idrottsvetenskap vid Malmö Högskola har genomfört en utvärdering av senior 
sport school i Skåne. Upplägget påminner om konceptet i Västra Götalandsregionen. 
Utvärderingen visar att kursen varit uppskattad bland deltagarna och inneburit gemenskap 
samt ökade möjligheter att prova på nya former av fysisk aktivitet.  Slutsats är att projektet 
inte nått nya grupper av seniorer, som är ovana vid aktivitet och idrott.

Hälsofrämjande och förebyggande enheten bedriver ett aktivt arbete med särskilt fokus på 
öka den fysiska aktiviteten bland seniorer i Kungälvs kommun. Under hela våren 2022 sker 
olika konkreta aktiviteter kring kost och fysisk aktivitet. Inriktningen är att det ska vara 
lättillgängligt och individpassat. Arbetet sker i samverkan med bland annat föreningslivet 
och kommunrehab. Dialog och återkoppling sker med kommunala pensionärsrådet för att 
ännu bättre möta målgruppens behov.

Verksamhetetens bedömning är att idrottsskola för äldre tenderar att locka en målgrupp som 
redan är fysiskt aktiv. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömningen är att motionen ska bedömas utifrån följande av kommunfullmäktiges 
strategiska mål: 

 Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar.

Motionen bedöms även utifrån följande av kommunstyrelsens resultatmål 

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

Motionen har även beaktats utifrån det politiska uppdraget involvera fler äldre i det
förebyggande folkhälsoarbetet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete. Bedömningen är att motionen är relevant utifrån följande mål i Agenda 
2030: 

 Mål 3. God hälsa och välbefinnande 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Motionen ska bedömas utifrån program Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr 
KS2019/0202) och området hälsa samt främja seniorhälsa.  I den underliggande Äldreplan 
(Dnr KS2019/1500) är bedömningen att motionen är särskilt relevant de konkretiseringar 
som sker utifrån främja seniorhälsa: 
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 Hälsofrämjande verksamhet – olika förebyggande och folkbildande aktiviteter i syfte att 
stärka medborgares förmåga att leva självständigt och genom folkbildning bidra till god 
hälsa och delaktighet. 

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

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är 
faktorer som främjar livskvaliteten bland äldre och förebygger fysisk och psykisk ohälsa. 
Fysisk träning kan också göra så att äldre personer med depression mår bättre.

Äldre personer med lägre utbildning har exempelvis en högre risk för ohälsa än de med 
högre utbildning. Ohälsa är också vanligare bland personer med en svag ekonomisk 
ställning, bland de som bor i socioekonomiskt utsatta områden och bland personer som bor 
på särskilt boende jämfört med dem i ordinärt boende. Sannolikheten för depressiva symtom 
och ångest är dessutom högre ju mer socialt isolerad en person är. 

Vid planering och genomförande av hälsofrämjande insatser tillsammans ska ovanstående 
kunskap beaktas. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Enheten för hälsofrämjande och förebyggande har utifrån befintliga personella resurser ett 
pågående och inplanerat arbete utifrån att öka äldres fysiska aktivitet. Bedömningen är att 
beskrivet upplägg i motionen kring idrottsskola för äldre innebär merarbete, upplägget är 
inte möjlig att genomföra utifrån enhetens nuvarande arbetsbelastning. 

Ekonomisk bedömning
Verksamhetens bedömning är att upplägg kring idrottsskola för äldre är tids- och 
resurskrävande. Dialog har förts med Sjöbo kommun som under flera år arbetat med 
seniorsport school i samverkan med RF-SISU och Region Skåne. Deras antagande är att en 
kurs med 20 - 25 deltagare kräver följande resurser: 

  Personalresurs från kommunen som leder och föreläser under kursens 12 veckor (fyra 
timmar per vecka). Bedömningen är att med förberedelser krävs 60 ledartimmar per 
grupp. 

  Tillkommande kostnader per grupp för externa föreläsningar kring exempelvis kost och 
livräddande första hjälpen. Bedömningen är att denna kostnad är 15 tkr per grupp. 

 Utöver detta tillkommer kostnader för hyra av lokaler/anläggning samt omkostnader för 
studiematerial 

Inplanerat upplägg vid hälsofrämjande och förebyggande enheten bedöms rymmas inom 
befintlig budgetram. 

Förslag kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad. 
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Haleh Lindqvist Lena Arnfelt 
Kommundirektör Sektorchef 

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Motion 

Utred möjligheten till ökad fysisk aktivitet och rörelse för seniorer genom hela livet 

Motion och fysisk aktivitet ger god hälsa i synnerhet för äldre. Att kunna ta del av idrott och 
föreningsliv som äldre är kanske inte alltid lika tillgängligt och enkelt som för yngre, där 
kommunala föreningar och privata företag inriktar sig på att locka och erbjuda unga barn i 
rörelse. För äldre finns inte det självklara utbudet och valmöjligheterna att gå på pass och 
delta i idrott är högst begränsat. 

Liberalerna i Kungälv är ett parti som anser att det ska vara självklart att delta i idrott och 
föreningslivet oavsett ålder, bakgrund, förkunskaper och ekonomiska förutsättningar och 
funktionshinder. 

För de yngre barnen i Kungälv har vi något som heter idrottsskola, då det ges möjlighet att 
prova på olika idrotter under en begränsad period. Det är ett strukturerat sätt att visa upp olika 
sporter och föreningar. Det blir många barns ingång till idrottslivet.

Motionen avser därför 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla en ”prova på” 

idrottsskola som riktat sig till seniorer (ett begrepp fritt för tolkning) i Kungälvs 
kommun.

Matilda Jansson 
Liberalerna 
Kungälv 2021-10-15
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Rörelse tillsammans 
- enkelt, tryggt och gratis!

Att röra på sig ska vara roligt men ibland kan det 
ta emot. Det kan handla om rädsla för att göra fel, 
avsaknad av träningsvän eller låg motivation. 

Vi tror att det mesta blir roligare när vi gör det  
tillsammans. Därför vill vi bjuda in dig som är  
senior i Kungälv att gratis testa rörelseaktiviteter 
som alla leds av erfaren personal. 

På baksidan hittar du våra planerade aktiviteter 
och uppgifter om hur du anmäler dig till dem.

Varmt välkommen, vi ser fram emot att träffa dig!
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AKTIVITETSSCHEMA 
APRIL 2022

VECKA 14
YOGA
Måndag 4 april, 15.00-15.45
Ett enkelt yogapass sittande på stol som passar 
även den som aldrig har testat yoga tidigare.
Plats: Seniorcafé Centrum, Kvarnkullen,  
Kvarngatan 8.
Anordnas av: Kungälvs kommun.

STAVGÅNG
Onsdag 6 april, 13.30-14.00
Stavgång med Seniorklubben på  
Friskis&Svettis.
Plats: Samling vid Kvarnkullen, Kvarngatan 8.
Anordnas av: Friskis&Svettis.

SITTGYMNASTIK
Fredag 8 april, 10.15-11.00
Ett enkelt gympapass sittande på stol.
Plats: Seniorcafé Centrum, Kvarnkullen,  
Kvarngatan 8.
Anordnas av: Kungälvs kommun.

VECKA 15
YOGA
Måndag 11 april, 15.00-15.45
Ett enkelt yogapass sittande på stol som passar 
även den som aldrig har testat yoga tidigare.
Plats: Seniorcafé Centrum, Kvarnkullen,  
Kvarngatan 8.
Anordnas av: Kungälvs kommun.

VECKA 16
UTOMHUSTRÄNING - TRÄNA MED ARTROS
Tisdag 19 april, 11.00-11.45 
Tematräning anpassad för dig som har artros.
Plats: Utegymmet vid Älvparken, Västra  
Strandgatan.
Anordnas av: Active Kungälv. 

SITTGYMNASTIK
Fredag 22 april, 10.15-11.00
Ett enkelt gympapass sittande på stol.

Plats: Seniorcafé Centrum, Kvarnkullen,  
Kvarngatan 8.
Anordnas av: Kungälvs kommun.

VECKA 17
UTOMHUSTRÄNING
Måndag 25 april, 14.30-15.30
Inspirationspass tillsammans med  
fysioterapeuter/sjukgymnaster vid utegym.  
Som avslutning bjuds det på fika. Vi anpassar  
träningen utifrån dina förutsättningar!
Plats: Utegymmet vid Fontins naturreservat, 
Dämmevägen 11.
Anordnas av: Kungälvs kommun. 

YOGA
Måndag 25 april, 15.00-15.45
Ett enkelt yogapass sittande på stol som passar 
även den som aldrig har testat yoga tidigare.
Plats: Seniorcafé Centrum, Kvarnkullen,  
Kvarngatan 8.
Anordnas av: Kungälvs kommun.

TRÄNINGSPASS STOL&STYRKA
Onsdag 27 april, 13.15-14.15
Ett snällt pass med allsidig träning med glad 
energi där övningarna görs till musik och var och 
en tränar vid en stol, stående och sittande.
Plats: Seniorcafé Centrum, Kvarnkullen,  
Kvarngatan 8. 
Anordnas av: Friskis&Svettis.

SITTGYMNASTIK
Fredag 29 april, 13.00-13.45 
Ett enkelt gympapass sittande på stol.
Plats: Seniorcafé Centrum, Kvarnkullen,  
Kvarngatan 8.
Anordnas av: Kungälvs kommun.

LÄS MER PÅ VÅR WEBBSIDA:
www.kungalv.se/rorelsetillsammans

Aktiviteteterna är gratis men anmälan krävs  
för att kunna delta.
Anmälan via webb: www.kungalv.se/rorelsetillsammans
Anmälan via telefon: 0303-23 90 26
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-13
Sida 11 (14)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 37/2022

Svar på motion om idrottsskola för äldre (Dnr KS2021/1740)
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktige den 4 november 2021 inkom Matilda Jansson (L) med en motion 
om att utreda möjligheterna till ökad fysisk aktivitet och rörelse för seniorer genom hela 
livet. 

Hälsofrämjande och förebyggande enheten bedriver ett aktivt arbete med särskilt fokus på 
öka den fysiska aktiviteten bland seniorer i Kungälvs kommun. Ett arbete som sker i 
samverkan med bland annat föreningslivet och kommunrehab. 

Uppföljningar visar att idrottsskola för äldre tenderar att locka en målgrupp som redan är 
fysiskt aktiv. Verksamhetens bedömning är att inplanerat upplägg når flera seniorer och 
dessutom är ett effektivare nyttjande av befintliga resurser.

Förslag kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om idrottsskola för äldre
Bilaga Motion Idrottsskola för seniorer.docx
Bilaga Informationsblad fysisk aktivitet + aktivitetsschema april 2022

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad. 

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-13
Sida 11 (14)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 37/2022

Svar på motion om idrottsskola för äldre (Dnr KS2021/1740)
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktige den 4 november 2021 inkom Matilda Jansson (L) med en motion 
om att utreda möjligheterna till ökad fysisk aktivitet och rörelse för seniorer genom hela 
livet. 

Hälsofrämjande och förebyggande enheten bedriver ett aktivt arbete med särskilt fokus på 
öka den fysiska aktiviteten bland seniorer i Kungälvs kommun. Ett arbete som sker i 
samverkan med bland annat föreningslivet och kommunrehab. 

Uppföljningar visar att idrottsskola för äldre tenderar att locka en målgrupp som redan är 
fysiskt aktiv. Verksamhetens bedömning är att inplanerat upplägg når flera seniorer och 
dessutom är ett effektivare nyttjande av befintliga resurser.

Förslag kommunfullmäktige:

Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om idrottsskola för äldre
Bilaga Motion Idrottsskola för seniorer.docx
Bilaga Informationsblad fysisk aktivitet + aktivitetsschema april 2022

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad. 

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Beredningsskrivelse 1(2)

Datum

2/16/2022

BEREDNINGEN FÖR 
BILDNING OCH LÄRANDE

Ärende:

Beredningsskrivelse – Policy för skolbibliotek

Diarienummer:

KS2022/0297-1

Instans:

Beredningen för bildning och lärande

Beredningsskrivelse- Policy för skolbibliotek

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för 
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med 
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs 
kommunala skolor.

Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och elever 
har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk och 
kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett demokratiskt 
samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera 
information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar till 
lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och elevers 
språk-och kunskapsutveckling.

I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som 
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och 
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal. 

Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till 
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i 
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten. 
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta upp 
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga 
elevers behov av läsning på modersmålet. 

Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att 
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna. 
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Beredningsskrivelse- Policy för skolbibliotek 2(2)

Datum

2/16/2022

Skolbibliotekarien ansvarar för bibliotekets medieurval men kan till exempel också vara 
delaktig i eller driva olika läsprojekt, genomföra bokprat och övningar i informationssökning 
och källkritik.

Förslag till beslut
1. Upprättad dokument: Policy för skolbibliotek antas.

                     Beredningen för bildning och lärande

Expedieras till  

För kännedom till:
Dennis Reinhold, 
Matilda Skön,
Annie Alsterholm
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Inledning 

 

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna skolbiblioteks Policy för Kungälvs 

kommuns kommunala grundskolors i och med den nya skolbiblioteksutredningen. Vårt syfte 

är att verka för läsning och bildning i Kungälvs kommuns kommunala skolor.  

Policy för skolbibliotek ska gälla från 2022 och med revidering varje mandatperiod.  

Skolbiblioteksverksamheten har en pedagogisk funktion vars främsta uppdrag är att genom 

samverkan med pedagoger: 

• Bidra till att stärka elevers språkliga förmåga 

Verksamheten stödjer pedagogers undervisning för att stärka elevers läs- och 

kommunikationsförmåga (med t.ex. text, bild, ljud och film), där alla elevens språk är 

värdefulla, samt arbetar för att öka elevers läsintresse och för att främja läsning och tillgänglig 

läsning. 

• Bidra till att stärka elevers digitala kompetens 

Verksamheten stödjer pedagoger och elevers arbete med informationssökning, källkritik, 

säker internetanvändning, samt upphovsrätt och de lagar som styr vårt agerande och 

interagerande på internet. 

• Skapa ett skolbibliotek för alla Kungälvs kommunala skolor 

Skolbiblioteken stödjer verksamheten att få överblick över skolans lärresurser och handleder  

pedagoger och användning av resurserna.  

Skolbibliotekets innehåll präglas av representation av samhällets mångfald, där 

minoritetsgrupper får möjlighet att uppleva identifikation genom skolbibliotekets resurser. 

Samtidigt är resurserna anpassade till elevers olika språkliga nivå och förutsättningar (t.ex. 

genom flerspråkig litteratur och lättlästa alternativ). 

Skolbiblioteket utgör en betydelsefull pedagogisk resurs som bidrar till elevers lärande. Några 

förutsättningar är särskilt viktiga för att skolbiblioteken ska kunna bidra till utveckling 

(exempelvis elevernas språkutveckling, läsförmåga och informationskompetens). Att kunna 

läsa, skriva och ha digital kompetens är en förutsättning för lärande, en demokratisk rättighet 

och viktigt för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. 

Begreppsdefinition  

När vi fortsatt använder begreppet skolor i vår text menar vi den kommunala grundsärskolan 

och de kommunala grundskolor som finns i Kungälvs kommun.   

I begreppet likvärdighet menar vi att alla elever skall ha tillgång till ett skolbibliotek oavsett 

vilken kommunal skola man går på i Kungälvs kommun. Hur verksamheten skall utformas för 

att nå målet kan variera beroende på skolornas behov och förutsättningar. Det kan vara så att 
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skolan har tillgång till ett eget skolbibliotek eller att man har gångavstånd till ett lokalt 

bibliotek eller att det kommer en bokbuss till skolan regelbundet.  

Relation till andra styrdokument 

Bibliotekslagen 
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna anta planer för biblioteksverksamheten. I SOU 

2021:31 föreslås att det även ska antas planer för skolbiblioteken. Samtliga huvudmän föreslås 

utforma dessa, även de enskilda huvudmännen.  

 

Skollagen 
Skollagen 2 kap 36§ anges att Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek2.  
 

Skolverket  
Skolverket3 har kommit ut med ett nytt förtydligande som innebär att rektor kan organisera så 

att skolbiblioteken stärker elevernas utbildning. Skolverket skriver även att bemanning är en 

förutsättning för att skolbiblioteket inte bara ska vara ett rum med böcker.  

 

Det finns många fördelar med att skolbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier. 

Genom sin utbildning har de fått med sig kunskaper och färdigheter som kompletterar 

lärarnas. Om skolbiblioteket bemannas med lärare eller annan personal är det lämpligt att de 

får kompetensutveckling utifrån skolbiblioteksperspektiv. 

Beredningen bildning och lärande tolkar det som att rektors uppgift är att verksamheten i 

skolbiblioteket organiseras så att; 

• Den möter alla elevers behov av språk- och kunskapsutveckling 

• Den är en del av skolans verksamhet 

Kungälvs kommuns strategiska mål 

Policy för skolbibliotek tar även hänsyn till kommunfullmäktiges strategiska mål inom 

utbildningsområdet som är: Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande. Kommunen är 

som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att 

skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl.a. om 

elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler m m. Det 

handlar också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på 

rätt nivå4. 

Policy för skolbibliotek är en strategisk handlingsplan med utgångspunkt i de mål för 

skolbiblioteken och de formuleringar om verksamhet för barn och unga som presenteras i 

                                                           
1 SOU 2021:3, Skolbibliotek för bildning och utbildning 
2 SFS 2010:800 Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet 
3 Skolverket (2021), Organisera för skolbibliotek i undervisningen 
4 Kungälvs Trion 2021-2022  
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Biblioteksplanen antagen av kommunfullmäktige 2020-02-06 § 8/20205.  

Beredningen Bildning och lärande föreslår att denna policy ligger till grund för en ny 

skolbiblioteksplan. Den bör läggs till som ett eget kapitel i Kungälvs kommunala 

biblioteksplan.  

 

Policyn för skolbibliotek har koppling till den lokalt långsiktiga skrivelsen 

Digitaliseringspolicyn för Kungälvs kommuns skolor antagen av kommunfullmäktige 2021-

04-156.   

Denna Policy för skolbibliotek tar sin utgångspunkt i de nationella dokumenten 

”Skolbiblioteket som pedagogisk resurs”7, Skolinspektionen 2018 som efter granskning av 

skolbibliotek i Sverige menar att det som brister handlar om avsaknad av samverkan mellan 

skola och skolbibliotek. Det saknas likvärdig tillgång till skolbibliotek för barn och elever 

vilket påverkar läsförståelse samt kunskap om källkritik och informationssökning.  

Skolbibliotek för bildning och utbildning 

Idag finns det i praktiken ingen reglering av hur skolbiblioteken bör se ut på våra skolor. Det 

enda som står angivet i skollagen är att det ska finnas ”tillgång till skolbibliotek”. Det finns 

inget förtydligande till vad begreppet ”skolbibliotek” innebär eller vad syftet med ett 

skolbibliotek är för något. Detta försöker utredningen SOU 2021:3 komma till rätta med. 

Beredningen Bildning och lärande vill lyfta fram några specifika punkter som tas upp i 

utredningen.  

● Skolbiblioteken bör finnas fysiskt nära skolan. I samband med nybyggnation ska man 

sträva efter att ha skolbiblioteket i samma byggnad.  

● Skolbiblioteken bör vara en integrerad del i undervisningen.  

● Skolan skall sträva efter att det finns anställda skolbibliotekarier eller en ansvarig 

lärare som har ansvarsområde skolbiblioteket.  

 

Syfte 

Policy för skolbibliotek tillhör Kungälvs kommun. Policyn är en del i kommunens arbete med 

biblioteksverksamheten som är specifikt riktad till skolelever 6-16 år. Den är ett viktigt 

verktyg för att definiera skolbibliotekens roll och uppdrag.  

 

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i 

kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ 

skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs 

kommunala skolor. 

                                                           
5 Biblioteksplan Kungälvs kommun 20200206, §8/2020 
6 Digitaliseringspolicy förskola-skola Kungälvs kommun 
7 skolbiblioteket som pedagogisk resurs  
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Nuläge  

I Kungälv idag 2021 finns det 17 grundskolor och två gymnasieenheter.  Av kommunens 

grundskolor har de flesta någon form av skolbibliotek. Två av sex folkbibliotek är integrerade 

skolbibliotek, Mimers Hus och Ytterbyskolan, även i Kärna ligger folkbiblioteket i samma 

byggnad som skolan.   

Framtida vision 

Beredningen Bildning och lärandes framtidsvision om Kungälvs kommunala skolbibliotek  

● att det i framtiden finns skolbibliotek på alla kommunala skolenheter.  

● att de nyproducerade skolorna som byggs har ett skolbibliotek som en naturlig del i 

skolans övriga verksamhet.  

● att det i biblioteken finns både pappersböcker och digitala program där man kan läsa 

litteratur.  

● att alla skolbibliotek har ett gemensamt digitalt bibliotekssystem som är integrerad 

med relevanta pedagogiska plattformar.  

● att det digitala bibliotekssystemet visar på helheten av kommunens skolbiblioteks- 

litteratur.  

● att alla skolor har en bibliotekarie i någon form, detta kan med fördel ske gemensamt 

mellan skolor.  

● att kommunen centralt arbetar för ökad tillgång till e-böcker och e-media tillsammans 

med skolan. 

● att det finns en naturlig koppling mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken. 

 

Sammanfattning 

I Kungälv strävar vi efter att alla barn och elever har tillgång till litteratur, medier och 

information som medel för att utveckla språk och kunskap. Att kunna läsa, förstå och göra sin 

röst hörd är en rättighet för alla barn och ungdomar. För att kunna omvandla information till 

kunskap och bli delaktiga i ett demokratiskt samhälle behöver barn och unga vägledning i att 

källkritiskt söka, välja och värdera information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen 

att samtala om litteratur bidrar till lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i 

skolan stärker barn och elevers språk-och kunskapsutveckling. 

 

I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som 

möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och 

kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal.  

Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till 

kompetensutveckling. 

Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i undervisningen och 

bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten.  

För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta upp 

och vara en viktig resurs. 

Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga elevers behov av läsning 

på modersmålet.  
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Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att 

fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna.  

Skolbibliotekarien ansvarar för bibliotekets medieurval men kan till exempel också vara 

delaktig i eller driva olika läsprojekt, genomföra bokprat och övningar i informationssökning 

och källkritik.  

Uppföljning 

I skolans ordinarie systematiska kvalitetsarbete bör skolbiblioteksarbetet finnas med. I det 

systematiska kvalitetsarbetet finns uppföljningsområden som är kopplat till skolbiblioteken. 

I samband med att Skolbiblioteksplanen revideras varje mandatperiod blir ansvariga politiker 

uppdaterade och dialog förs om utvecklingen inom området.  
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Sida 9 (16)

BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 16/2022

Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297)

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs
kommunala skolor.

Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och 
elever

har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk och
kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett 

demokratiskt
samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera
information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar 

till
lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och elevers
språk-och kunskapsutveckling.

I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal.
Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten.
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta 

upp
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga
elevers behov av läsning på modersmålet.

Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna. Skolbibliotekarien 
ansvarar för bibliotekets medieurval men kan till exempel också vara
delaktig i eller driva olika läsprojekt, genomföra bokprat och övningar i 

informationssökning
och källkritik.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297)
Policy för skolbibliotek KS2022/0297
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BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

Förslag till Kommunfullmäktige
             Upprättad dokument: Policy för skolbibliotek antas.

__________
Annica Börstell (SD): Lämnar en anteckning till protokollet. 

Expedieras till

För kännedom till Dennis Reinhold, Matilda Skön, Annie Alsterholm
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-02-23 
Sida  16 (16) 

 
 

 BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE 

 

Justeras sign 

 

Anteckning till protokoll  
 
Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297) 
 
Ang. beredningens förslag på dokument "Bibliotekspolicy" 
Anteckning till protokollet - synpunkter från Sverigedemokraterna i Kungälv. 
 
I bibliotekspolicyn står angivet att "skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja 
flerspråkiga elevers behov av läsning på modersmålet". 
Sverigedemokraterna har en annan syn på detta. Skolbiblioteken ska enligt vår mening ha som 
främsta uppgift att bidra till att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling i svenska 
språket. 
 
Resultaten på läsprov i grundskolan visar på stora brister avseende kunskaper i det svenska 
språket. Av naturliga orsaker är elever som har invandrat och elever med annat modersmål än 
svenska överrepresenterade i den grupp som har dåliga kunskaper i att läsa och förstå svenska. 
Det är av största vikt att dessa elever får möjlighet att uppnå kunskapskraven genom fokus 
och prioritering på det svenska språket. Otillräckliga svenskkunskaper är en barriär i 
kunskapsutvecklingen och minskar förutsättningarna att kunna lyckas i vidare studier. 
Kunskaper i svenska är dessutom nyckeln till integration. 
 
Att tillhandahålla litteratur på andra språk än svenska innebär även stora kostnader. Dessutom 
ställs det orimliga krav på bibliotekarierna om de ska kunna vägleda de utländska eleverna i ett 
språk som bibliotekspersonalen själva inte behärskar. Eleverna i dagens skola kommer ju också 
från ett mycket stort antal länder och att täcka in alla de språk som litteraturutbudet skulle 
omfatta är ogörligt. 
 
Annica Börstell 
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KUNGÄLVS 
KOMMUN 

Förvaltningens bedömning 

Sid 1 (1) 

Handläggarens namn 2022-03-18 

Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297-1) 

Juridisk bedömning 

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist. 

Enligt 3 § bibliotekslagen (2013:801) är kommuner en av de ansvariga 
huvudmännen för skolbiblioteken. 10 § samma lag hänvisar till 2 kap. 36 § 
skollagen (2010:800), där det bl.a. beskrivs att elever i grundskolan och 
grundsärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 

Policyn innehåller en framtidsvision för hur skolbiblioteken ska verka i framtiden. 

Att Kungälvs kommun som huvudman för skolbiblioteken antar en policy med 
närmare beskrivningar kring hur arbetet med de skolbibliotek kommunen ansvarar 
för, bedöms vara förenligt med vad en kommun kan och får göra enligt 
bestämmelserna om vad som utgör kommunala angelägenheter i 2 kap. 
kommunallagen (2017:725). 

Policyn bedöms i övrigt vara förenlig med gällande lagstiftning. 

Ekonomisk bedömning 

Nedanstående bedömning har gjorts av handläggare på ekonomienheten. 

Policyn för skolbibliotek ryms inom befintlig budgetram. 

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv. 

Telefon: 0303-23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se 

www.kungalv.se 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-14
Sida 12 (26)

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 51/2022

Beredningsskrivelse - Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297)

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs
kommunala skolor. 

Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och 
elever har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk 
och kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett 
demokratiskt
samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera
information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar 
till
lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och elevers
språk-och kunskapsutveckling.

I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal.

Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten.
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta upp
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga
elevers behov av läsning på modersmålet.

Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek
Bilaga Policy för skolbibliotek i Kungälvs kommuns grundskolor
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek - Beredningen för bildning 
och lärande
Bilaga Anteckning till protokoll- Annica Börstell (SD)
Bilaga Förvaltningens bedömning
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Sammanträdesdatum 2022-04-14
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

Förslag till Kommunfullmäktige
Upprättad dokument: Policy för skolbibliotek antas.

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-14
Sida 12 (26)

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 51/2022

Beredningsskrivelse - Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297)

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs
kommunala skolor. 

Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och 
elever har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk 
och kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett 
demokratiskt
samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera
information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar 
till
lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och elevers
språk-och kunskapsutveckling.

I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal.

Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten.
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta upp
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga
elevers behov av läsning på modersmålet.

Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek
Bilaga Policy för skolbibliotek i Kungälvs kommuns grundskolor
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek - Beredningen för bildning 
och lärande
Bilaga Anteckning till protokoll- Annica Börstell (SD)
Bilaga Förvaltningens bedömning
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UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE
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Förslag till Kommunfullmäktige
Upprättad dokument: Policy för skolbibliotek antas.

__________
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BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 16/2022

Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297)

Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs
kommunala skolor.

Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och 
elever

har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk och
kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett 

demokratiskt
samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera
information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar 

till
lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och elevers
språk-och kunskapsutveckling.

I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal.
Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten.
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta 

upp
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga
elevers behov av läsning på modersmålet.

Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna. Skolbibliotekarien 
ansvarar för bibliotekets medieurval men kan till exempel också vara
delaktig i eller driva olika läsprojekt, genomföra bokprat och övningar i 

informationssökning
och källkritik.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297)
Policy för skolbibliotek KS2022/0297
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BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

Förslag till Kommunfullmäktige
             Upprättad dokument: Policy för skolbibliotek antas.

__________
Annica Börstell (SD): Lämnar en anteckning till protokollet. 

Expedieras till

För kännedom till Dennis Reinhold, Matilda Skön, Annie Alsterholm
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Handläggarens namn
Carolina Bodlund

4/5/2022

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Dösebacka vattentäkt (Dnr KS2016/1248-1)
Sammanfattning
I Dösebacka finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av naturligt
grundvatten. Det finns också möjlighet att infiltrera vatten från Göta älv i konstgjord 
infiltration, men detta görs inte idag. Dösebacka var tidigare Kungälvs huvudvattentäkt och 
den används idag kontinuerligt för råvatten till Kungälvs vattenverk för att bland annat 
skapa redundans i systemet.

Dösebacka har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som viktig och av 
mellankommunal betydelse. I planen beskrivs Dösebacka som en viktig 
grundvattenförekomst (Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kallad Diseröd 
Södra).  

Grundvattenförekomsten Diseröd Södra, i vilken Dösebacka vattentäkt ingår, är också 
utpekad i länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Syftet med att 
inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Dösebacka vattentäkt i ett långsiktigt 
perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör det möjligt att 
reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i framtiden, kan användas 
för sitt ändamål som vattentäkt. 

Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.

Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, 
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. 
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.

Juridisk bedömning 
Beslut om inrättande av ett vattenskyddsområde görs med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken. 
Ett mark- eller vattenområde får av kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd 
för grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för 
vattentäkt. 
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Beslut om vattenskyddsföreskrifter fattas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. För ett 
vattenskyddsområde ska kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten 
att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. 
Om det behövs får kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel ska sättas upp och att 
annans mark får tas i anspråk för detta. 

Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.

Kommunen får meddela dispens från föreskrifter som den har meddelats för ett
vattenskyddsområde, om det finns särskilda skäl.

Inom vattenförvaltningen har Vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. I bland annat åtgärdsprogrammen 
poängterar vattenmyndigheterna vikten av att kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt 
skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver 
särskilt
 göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så
att tillräckligt skydd uppnås.

Bakgrund
I Dösebacka finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av naturligt
grundvatten. Det finns också möjlighet att infiltrera vatten från Göta älv i konstgjord 
infiltration, men detta görs inte idag. Dösebacka var tidigare Kungälvs huvudvattentäkt och 
den används idag kontinuerligt för råvatten till Kungälvs vattenverk för att bland annat 
skapa redundans i systemet.

Dösebacka har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som viktig och av 
mellankommunal betydelse. I planen beskrivs Dösebacka som en viktig 
grundvattenförekomst (Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kallad Diseröd 
Södra).  

Grundvattenförekomsten Diseröd Södra, i vilken Dösebacka vattentäkt ingår, är också 
utpekad i länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna 
bedömning tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom 
vattenförsörjningen gör att det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för 
att säkerställa skyddet inför framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att 
skydda Dösebacka vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden 
med skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att 
vattnet, nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett 
område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.

Det skydd som finns idag för Dösebacka vattentäkt är: Skyddsområde och skyddsföreskrifter
för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Dösebacka 14 FS 1992:4, Länsstyrelsen i Göteborgs
och Bohusläns beslut den 24 februari 1992, Dnr 2470-22779-91.
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Vid Dösebacka finns en kommunal vattentäkt med ett vattenskyddsområde och tillhörande 
skyddsföreskrifter fastställda 1992. Vattentäkten utnyttjade ursprungligen bara den naturliga 
grundvattentillgången men har sedan 1960-talet byggts ut för infiltration av vatten från Göta 
älv som rinner precis öster om täkten. Kungälvs kommun köpte täkten från ett privat bolag 
1988.

Kungälvs kommun tog det nya Kungälvs vattenverk i bruk 2018. Detta vattenverk är ett 
renodlat ytvattenverk som använder Göta älv som råvattentäkt. Kommunen har gjort 
bedömningen att Dösebacka vattentäkt behövs som reservvattentäkt för att kunna få 
redundans i vattenförsörjningen. Även för en reservvattentäkt är det viktigt att säkerställa 
kvaliteten på kort och lång sikt och därför ska ett reviderat vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för detta fastställas. 

I dagsläget används dessutom Dösebacka vattentäkt regelbundet för att stötta upp tillförseln 
av råvatten till Kungälvs vattenverk på olika sätt.

Innan kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare och
innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom viss tid
yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om det beslut
som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet.

Verksamhetens bedömning
Vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter används för att reglera risker
kopplade till markanvändning.

Inom vattenförvaltningen har Vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. I bland annat åtgärdsprogrammen 
poängterar vattenmyndigheterna vikten av att kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt 
skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver 
särskilt
 göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så
att tillräckligt skydd uppnås.
De nuvarande skyddsföreskrifterna är beslutade innan miljöbalken kom (1999) och dessa 
föreskrifter är nu föråldrade och behöver uppdateras enligt nuvarande miljölagstiftning.

Innan kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare och
innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom viss tid
yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om det beslut
som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Beslutet gynnar möjlighet till uppfyllelse av Kommunstyrelsens resultatmål ”Säkerställ
kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten”.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en långsiktig 
vattenförsörjningsplanering ingår i arbetet med att nå de globala målen för hållbar 
utveckling.

Flera mål berörs men tydligast är kopplingen till mål nr 6 – Rent vatten och sanitet. Målet är
att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
I Kungälvs kommuns Vattenförsörjningsplan (KS2019/2054, KS § 151/2016 beslutad 2016-
04-27 med giltighetstid till och med 2023-12-31) påtalas behovet av skydd av de vattentäkter
som används för kommunal vattenförsörjning.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en tryggad vattenförsörjning är 
till
nytta för alla samhällsgrupper.

Ekonomisk bedömning
De direkta kostnader Kungälvs kommun kommer att få i samband med beslutet om 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt rör sig i första hand 
om nya skyltar för uppskyltning av vattenskyddsområde, till exempel vid vägar. 

Fastighetsägare har enligt MB 31 kap 4 § rätt till ersättning på grund av beslut om 
föreskrifter för vattenskyddsområde som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående 
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Det samma gäller 
innehavare av särskild rätt till fastighet (31 kap. 3 §). 

Krävs tillstånd för viss verksamhet eller åtgärd, betalas ersättning endast om tillstånd vägrats 
eller förenats med särskilda villkor som innebär att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras (31 kap. 5 §). 

Utgångspunkten är att ersättning betalas av den myndighet som beslutat om 
vattenskyddsområdet.

Frågan om ersättningar är i normalfallet en separat process som sker vid sidan om arbetet 
med att bedöma vattentäktens skyddsbehov och besluta om vattenskyddsområdet. 
Bakgrunden till at processerna är separata har sin grund i specialbestämmelsen i 31 kap 7 § 
andra stycket som anger att beslut om vattenskyddsområdet fattas efter ansökan så ska den i 
vars intresse beslutet fattas också betala ersättning.

I de fall överenskommelse inte har träffats om ersättning mellan parterna under processen så
kan fastighetsägare eller rättighetsinnehavare väcka talan hos mark- och miljödomstolen (31
kap. 13 §). Ärendet handläggs då som stämningsmål.

Varje ersättningsanspråk som eventuellt uppkommer behöver hanteras separat, då
bedömningen av ersättningsrätten sker av vilken verkan den specifika skyddsföreskriften får 
på
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fastigheten utifrån de individuella förhållandena på den fastigheten och den pågående 
markanvändningen på fastigheten. Det behöver alltså vara en inskränkning i
markanvändningen som ger en ekonomisk skada som kan kvantifieras i pengar.

Generellt kan sägas att området redan idag omfattas av flera skyddsformer och 
skyddsföreskrifter som inskränker markanvändningen i olika avseenden och vittnar om ett 
överlag skyddsvärt område där det kan argumenteras för att miljöbalken hänsynsregler redan 
medför högre grad av aktsamhet. En ansenlig del av marken som omfattas av 
vattenskyddsområdet ägs av Kungälvs kommun. Antalet ersättningsanspråk bör utifrån det 
kunna bli få eller inga alls.

Varken ekonom eller ekonomichef har gjort en finansiell bedömning.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 §
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 
§
miljöbalken.
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.

Anders Holm Hans Liljered
Sektorchef Samhälle och Utveckling Enhetschef VA-Drift

Expedieras till: 

För kännedom till:
miljoenheten@kungalv.se
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Skyddsföreskrifter för  

Dösebacka vattenskyddsområde, Kungälvs kommun 
 
 
2022-03-19 
 

Dösebacka vattenskyddsområde, Kungälvs kommun 
Vattenskyddsområdet för Dösebacka vattentäkt är uppdelat i två skyddszoner med olika 
restriktionsnivåer. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att 
skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga genom att högst krav kan ställas på 
verksamheter som ligger närmast uttaget.  

Vattentäktszon  
Vattentäktszonen avgränsas till inhägnade områden runt brunnar, infiltrationsdammar med 
mera. Syftet är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten.  

Primär skyddszon  
En primär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden för grundvattnet från den primära 
skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen gräns beräknas vara minst 100 dygn. Syftet med 
den primära skyddszonen är att minimera risken för akut förorening av vattentäkten. Syftet med 
den skyddszonen är även att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten.  

 
Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken 
Förslaget till Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (pågående arbete) 
överlappar Dösebacka vattenskyddsområde. Inom området gäller således både 
vattenskyddsföreskrifter för Dösebacka vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för 
Göta älvs och Vänersborgsvikensvattenskyddsområde. I de fall en verksamhet regleras med 
olika omfattning eller restriktionsnivå i dessa två vattenskyddsområden är det den strängaste 
föreskriften som gäller.  
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1 § Vattentäktszon 
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Med 
vattentäktsverksamhet inbegrips verksamhet som är direkt förknippad med drift, underhåll och 
utvidgning av vattentäkten. 

2 § Kemikalier 
§ Primär skyddszon 

2a Hantering av mer än 25 liter petroleumprodukter är förbjudet.  

Total volym och inte volym per behållare avses. 

Undantag gäller för hantering med sekundärt skydd. 

Undantag gäller för petroleumprodukter i fordonstank, motor, samt hydraulsystem. 

Undantag gäller för transport. 

Undantag gäller petroleumprodukter för underhåll av asfalterade ytor. 

2b Hantering av mer än 25 liter hälso- eller miljöfarliga produkter får inte ske utan tillstånd. 

Total volym och inte volym per behållare avses. 

Undantag gäller för hantering med sekundärt skydd.  

Undantag gäller för transport. 

3 § Miljöfarlig verksamhet 
§ Primär skyddszon 

3a Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 
miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) är förbjuden. 

3b Sanering som avses i 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd får inte vidtas utan tillstånd. 

4 § Avfall och uppläggning av massor 
§ Primär skyddszon 

4a Lagring av mer än 25 liter flytande farligt avfall är förbjuden.  

4b Deponering av farligt avfall är förbjuden.  

4c Uppläggning av förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll är 
förbjuden. 
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5 § Avlopp 
§ Primär skyddszon 

5a Utsläpp av spillvatten, processvatten och annat avloppsvatten är förbjudet.  

6 § Dagvatten 
§ Primär skyddszon 

6a Anläggning för infiltration av dagvatten får inte anläggas utan tillstånd. 

Undantag gäller avledning från ytor som utgörs av tomtmark utanför detaljplanelagt 
område.  

7 § Markarbeten 
§ Primär skyddszon 

7a Materialtäktsverksamhet är förbjudet.  

7b Gräv- och schaktarbete får inte ske utan tillstånd. 

Undantag gäller för markarbeten med en sammanhängande jord-/bergvolym som är 
mindre än 10 mᶟ, underhåll av ledningar, diken och dräneringar. 

7c Nyanläggning av väg eller parkeringsplats får inte ske utan tillstånd. 

8 § Uppställning av arbetsfordon 
§ Primär skyddszon 

8a Uppställning av arbetsfordon är förbjudet.  

9 § Asfalt, oljegrus och vägsalt 
§ Primär skyddszon 

9a Beläggningsarbete och förbättringsarbeten på väg på en total yta av 100 m² eller mer vid 
samma tillfälle, får inte ske utan anmälan.  

Undantag gäller för underhåll och akuta insatser för trafiksäkerhet och framkomlighet. 

9b Uppläggning eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. 

9c Saltning av vägar får inte ske utan tillstånd. 
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10 § Fordonstvätt 
§ Primär skyddszon 

10a Fordonstvätt är förbjudet, med undantag för avsköljning med kallt vatten. 

11 § Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten 
§ Primär skyddszon 

11a Etablering av anläggning där värme eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i mark är 
förbjudna. 

11b Anläggande av brunn för uttag av grundvatten är förbjudet. 

12 § Växtnäringsämnen 
§ Primär skyddszon 

12a Hantering av växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd. 

12b Spridning av avloppsslam eller humanurin är förbjudet. 

12c Lagring av stallgödsel är förbjudet.  

13 § Kemiska bekämpningsmedel 
§ Primär skyddszon 

13a Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. 

Undantag gäller punktsanering. 

13b Jord- eller vattenslagning av plantor som behandlats med kemiska växtskyddsmedel är 
förbjudet. 

14 § Skog och träprodukter 
§ Primär skyddszon 

14a Avverkning av skog får ej ske utan anmälan.     

14b Uppläggning av bark, flis, spån och timmer är förbjuden. 

Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter för uppvärmning 
inomhus. 
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15 § Allmänna bestämmelser  
a) Tillsyn och prövning enligt dessa föreskrifter utövas av Miljö- och byggnadsnämnden i 

Kungälvs kommun.  

b) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljö- och 
byggnadsnämnden i Kungälvs kommun efter hörande av berörda kommunala 
myndigheter och huvudman för vattentäkten. I samband med sådan prövning kan Miljö- 
och byggnadsnämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att 
undvika oacceptabel vattenförorening. 

c) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 
är av sådan omfattning att de bedöms kunna medföra risk för vattenförorening. 
Anmälan ska göras till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart 
rapporteras på telefon 112. 

16 § Skyltning 
a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid 

vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns 
skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Utformningen av skyltar 
ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.  

Upplysningar  
a) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till Miljö- 

och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. I samband med sådan handläggning kan 
nämnden föreskriva särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika 
oacceptabel vattenförorening. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till Miljö- och 
byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. I samband med sådan prövning kan nämnden 
föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 
vattenförorening.  

c) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i 
verksamheten tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt 
miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av 
miljöbalken. 

d) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ 
miljöbalken om inte ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

Ikraftträdande 
a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då 

vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.  
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Övergångsbestämmelser  
a) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 

skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 1 januari 
202X. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten 
lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 1 januari 202X.  

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 1 
januari 202X. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld 
senast den 1 januari 202X. 

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den 1 januari 
202X. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens 
från förbudet senast 1 januari 202X. 



20 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt - KS2016/1248-1 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt : Bilaga 2 Förslag till förskrifter_Dösebacka_20220319

  

 

 

7 (8) 

  

 

Bilaga A: DEFINITIONER AV BEGREPP I DESSA SKYDDSFÖRESKRIFTER 
 

Arbetsfordon Fordon som används för arbete med väg, mark, jord- eller skogsbruk. 

Farligt avfall Ett ämne eller ett föremål som definieras enligt 3 § Avfallsförordningen 
(2011:927). 

Fordon Ett transportmedel med motor, vilket kan framföras på mark, vatten eller is. 

Förorenade massor  

 

Massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, det vill säga från 
ett område, en deponi, mark eller sediment som är förorenat och vars 
föroreningshalter ligger över lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses 
med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av 
tillsynsmyndigheten. 

Hantering En verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt eller bioteknisk 
organism tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, 
används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål 
för något annat jämförbart förfarande. Detta i enlighet med miljöbalken 14 kap 2 § 
punkt 7. 

Hårdgjord yta En yta som vatten inte kan infiltrera genom. 

Hälso- eller 
miljöfarliga produkter 

Kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt CLP-förordningen 
eller enligt framtida bestämmelser med motsvarande syfte och innebörd. 

Jord- eller 
vattenslagning 

Den förvaring av plantor som sker i jord eller vatten i väntan på att de ska 
planteras. 

Kemiska 
bekämpningsmedel 

Kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter 
eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
skada på egendom. 

Markarbeten Schaktning, grävning, borrning, pålning och andra jämförbara arbeten som 
tillfälligt eller varaktigt påverkar markens utseende och struktur. 

Materialtäkt Täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. 

Organiska 
gödselmedel 

Organiska ämnen av biologiskt ursprung, dock ej stallgödsel, som kan användas 
som gödselmedel (exempelvis avloppsslam). 

Petroleumprodukter Produkter utvunna från råolja (petroleum). 

Samma tillfälle Den period under vilket arbete utförs i en följd, utan andra avbrott än vad normal 
arbetstid ger upphov till, exempelvis i form av helguppehåll, dygnsvila och dylikt. 
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Sekundärt skydd Med sekundärt skydd avses  
a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller  
b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av 
den totala lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym och 10% 
av övriga behållares volymer, eller  
c) dubbelmantlade rörledningar eller  
d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra 
medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill. Det 
sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne. 
Det sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av föreskrift. 

Stallgödsel Husdjurens träck och urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel 
eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från ensilage 
eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i behållare. 

Tomtmark Mark som upptas av småhus samt trädgård och parkeringsplats som ligger i 
anslutning till bostadshus. 

Upplag Ett avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall, 
produkter eller material. 

Uppställning Parkering längre tid än ett dygn. 

Vattentäkts-
verksamhet 

Verksamhet som är direkt förknippad med drift, underhåll och utvidgning av 
vattentäkten. 

Växtnäringsämnen 

 

Mineralgödsel, stallgödsel samt organiska gödselmedel. 
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Dösebacka vattenskyddsområde 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och motiv för inrättande av vattenskyddsområde 

Vid Dösebacka i Kungälvs kommun finns en kommunal vattentäkt med ett 
vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Vattentäkten 
utnyttjade ursprungligen bara den naturliga grundvattentillgången men har sedan 1960-
talet byggts ut för infiltration av vatten från Göta älv som rinner precis öster om täkten. 
Kungälvs kommun köpte täkten från ett privat bolag 1988.  

Kungälvs kommun tog det nya Kungälvs vattenverk i bruk 2018. Detta vattenverk är ett 
ytvattenverk som använder Göta älv som råvattentäkt. I och med att Kungälvs vattenverk 
togs i drift togs Dösebackatäkten ur bruk som huvudvattentäkt. 

Kommunen har gjort bedömningen att Dösebacka vattentäkt behövs som ”stödvattentäkt” 
och reservvattentäkt för att kunna få redundans i vattenförsörjningen. Dösebacka 
vattentäkt fungerar i dagsläget endast som en grundvattentäkt, även om möjligheten att 
infiltrera vatten från älven fortfarande finns.  

Om kommunen behöver stänga intaget, till Kungälvs vattenverk, från Göta älv, på grund 
av risk för föroreningar, partiklar eller annat har Kungälvs kommun inte tillräcklig kapacitet 
i vattenverkets reservoar för att försörja Kungälvs kommun under flera dygn. Då kan 
råvatten från Dösebackatäkten användas i Kungälvs vattenverk. 

För denna typ av vattentäkt är också det viktigt att säkerställa kvaliteten på kort och lång 
sikt och därför ska ett reviderat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för detta 
fastställas. 

Kungälvs kommun samarbetar med övriga kommuner i Göta älvdalen för att ta fram ett 
gemensamt vattenskyddsområde för ytvattentäkten Göta älv och Vänersborgsviken, ett 
område som sträcker sig från Vänersborgsviken ner till Göteborg. Denna tekniska 
beskrivning för Dösebacka är utformat mot bakgrund av att vattentäkten nu endast 
används som grundvattentäkt rutinmässigt. Mot bakgrund av att pågående arbete med 
vattenskyddsområdet för Göta älv och Vänersborgs viken hanterar enbart ytvattenskydd 
för älven. 

Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda Dösebacka vattentäkt i ett 
långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör det 
möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i framtiden, 
kan användas för sitt ändamål. Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter upprättas: 

• stärks skyddet för vattenförekomsten. 

• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse. 

• förtydligas vad som gäller utifrån Miljöbalken. 
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1.2 Omfattning och genomförande 

• Teknisk beskrivning av vattentäkten.  

Sammanställning av befintligt material och information. 

• Hydrogeologisk beskrivning 

Beskrivning av geologi, hydrogeologi, sårbarhet och skyddsbehov.  

• Identifiering och kartläggning av potentiella riskkällor 

Riskinventering i fält samt sammanställning av befintligt material.  

• Översiktlig riskanalys av väsentliga riskkällor för vattentäkten 

• Utformning av skyddsområde 

Vattentäktszon och primär skyddszon inrättas, vilka tillsammans bildar 
vattenskyddsområdet.  

• Framtagande av skyddsföreskrifter 
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1.3 Underlagsmaterial 

Utredningsarbetet har baserats på genomgång och analys av befintligt material.  

Underlagsmaterialet har främst utgjorts av: 

A. Geologiska kartan, skala 1:50 000 (www.sgu.se – kartgenerator).  

B. Hydrogeologiska kartan (www.sgu.se – kartgenerator) 

C. Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden NFS 2003:16.  

D. Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde 2005:10 

E. Havs- och vattenmyndighetens Vägledning om inrättande och förvaltning av 
vattenskyddsområden Rapport 2021:4. 

F. ÖP 2010, Översiktsplan för Kungälvs kommun. 

G. PM angående skyddsföreskrifter för Dösebacka grundvattentäkt, VBB Viak, 1991-04-
02 

H. Kungälv m.fl. vattenförsörjning, Principförslag för nytt vattenverk i Dösebacka, 
Norconsult, 2013-04-15 rev A 

I. Synpunkter/Yttrande ”Förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs 
kommuns vattentäkt vid Dösebacka 1991. 

J. Besiktning av och diskussioner om Kungälvs kommuns vattenförsörjning den 7-8 juni 
2004. 

K. Material gällande marksaneringar och oljeförekomst inom vattentäktsområdet, 1988 
– 1995. 

L. Grumlighet i brunnar, VIAK AB 1988-10-19 

M. Redovisning av utförda borrningar och provpumpning av brunn 4, VIAK AB, 1988-11-
09 

N. Besiktningsutlåtande – Dösebacka besiktning av ras, 2007-02-23 

O. Råvattenkvalitet vid Dösebacka vattenverk, Kungälv. 2007-11-02 

P. Dom, VA44/83, Vänersborgs tingsrätt, 1984-09-11. 

Q. Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Göta älv. Koncept. Sweco 
2012. 

R. Anläggningsbeskrivning och driftinstruktioner för Dösebacka vattenverk, Kungälvs 
kommun 2013.  

S. Råvattenkvalitet vid Dösebacka vattenverk, Kungälv, Miljökemigruppen, 2007. 

T. Modellberäkning av konstgjord grundvattenbildning, B Zagerholm, M Vikström, B 
Persson, Rapport Nr 2007-06, Svenskt vatten utveckling.  
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U. Framtida använding av Dösebacka för dricksvattenproduktion. Uppdragsnummer 
1837506000, H. Eideborn, N. Kellgren, SWECO 2017 

V. Projekt Dösebacka reserv- och nödvattentäkt. Rapport. Provpumpning av brunn 
GRP17 i Dösebacka. Uppdragsnummer 13002033-101. K. Grodzinsky, I. Rhen och 
A. Blom. SWECO 2020-10-30. 

W. Kungälvs kommun 2019, Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön, 2019-11-07 KF § 265/2019. 
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Figur 1. Dösebacka vattentäkt är en del av grundvattenförekomsten Diseröd Norra. VISS 2021. 
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1.4 Syfte och användning av denna tekniska beskrivning 

Denna tekniska beskrivning är ett underlag för beslut till vattenskyddsområde och 
föreskrifter. Syftet är inte och kan inte vara att utgöra ett fullständigt eller tillräckligt 
underlag för att bedöma specifika ansökningar om tillstånd enligt skyddsföreskrifterna. 
Skälen är bland annat att varje ansökan, verksamhet och plats utgör en unik kombination 
av detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan förutses här. 

1.5 Orienteringskarta 

 

Figur 1: Orienteringskarta med läge för Dösebacka. © Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022. 
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2 Dösebacka vattentäkt 

2.1 Anläggningens utformning 

Sedan 2018 december har Dösebacka vattenverk varit ur drift, det vill säga ingen 
konstgjord infiltration av vatten från Göta älv förekommer utan bara naturliga infiltration.  

Vattnet pumpas upp ur uttagsbrunnar placerade längs med älven. Total finns i nuläget 19 
stycken brunnar. Brunn 4, 5 och 12 används inte alls av olika skäl. 

Brunnarna är kopplade till Dösebacka vattenverk i tre linjer; södra, norra och mittersta. 
Brunnskapaciteterna ligger mellan 13-17 l/s och djupen på brunnarna mellan 11-47 m. En 
sammanställning över produktionsbrunnarna visas i Tabell 1. 

Brunnarnas lägen anges inte i aktuellt TB med anledning av uppgifternas känslighet ur ett 
säkerhetsperspektiv. 

2.2 Täktens kapacitet 

Under 2020 genomförde kommunen omfattande provpumpning av brunnar i Dösebacka i 
syfte att klarlägga funktionen av befintliga brunnar. Resultatet av dessa provpumpningar 
kommer av sekretesskäl inte att redovisas i detalj i denna TB Slutsatsen av 
provpumpningarna är dock att Dösebacka vattentäkt och dess brunnar har betydelse för 
kommunens möjlighet att på ett tryggt sätt säkerställa råvattentillgång. 

Även testpumpning och mätning från brunn 17 till spill genomfördes för att förstå vilken 
den naturliga infiltrationshastigheten är. Mätning och provtagning genomfördes också för 
att konstatera om det finns någon koppling till Göta älv. Information togs fram för att 
kunna beräkna vilken kapacitet som kan finnas i Dösebackatäkten. 

Brunn GRP17 valdes för en längre provpumpning av akviferen. Resultaten tyder på ett 
möjligt uttag på cirka 25 l/s under ett år från en brunn, och cirka 50 l/s om uttaget fördelas 
på flera brunnar. (Det finns dock vissa kvarstående osäkerheter om uttag under många 
år.) 

Vid provpumpningar som genomfördes under 2020 visade brunnarna GRP 3, 7, 13, 17, 
18 och 19 på kapacitet, 35 – 90 l/s. Brunnar GRP 6 och 16 visade på kapacitet 6-9 l/s. 
Kapacitetsuppgifterna bygger på ostörd grundvattenyta och visar uttagsmöjlighet vid 
högst en veckas uttag ur en brunn. 
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Tabell 1. Produktionsbrunnarna i Dösebacka vattentäkt. Kapacitetssiffrorna inom parentes anger 
resultaten från 2020-års provpumpningar. 

GRP Anlagd 
(år) 

Foderrör Ø 
(mm) 

Djup 
(m) 

Intagssil 
(m) 

Kapacitet (l/s) Produktions-
linje 

1 före 
1998 

250 31 3 >13 södra 

2 1973 250 32 3 >13 södra 
3 1973 250 46 3 >13 (35-90) södra 
6 före 

1998 
250 45 3 >13 (6-9) norra 

7 1990 250 46,5 6 >13 (35-90) norra 
8 före 

1998 
250 17 okänt >13 norra 

9 1960 800 17,5 3 >13 mitt 
10 1992 250 46 2 13 södra 
11 1988 250 11,45 3 13 södra 
12 1997 250 13,5 3 13 södra 
13 okänt 250 okänt 3 13 (35-90) södra 
14 1977 250 41 3 13 södra 
15 1998 250 47 3 13 södra 
16 2010 210 17 3 17 (6-9) norra 
17 2010 210 33 8 >15 (35-90) södra 
18 2011 326 32 8 >15 (35-90) södra 
19 2011 326 41,7 5 >15 (35-90) södra 

 

Det finns nu en råvattenledning som är förlagd mellan Kungälvs vattenverk och 
Dösebacka vattentäkt. Därmed finns det möjlighet att koppla in och pumpa vatten direkt 
från de brunnar som är kopplade till Dösebackas lågreservoar.  

Sedan februari 2021 har det pumpats från en av brunnarna (GRP8) till Kungälvs 
vattenverk för att hjälpa till att reglera temperaturen på råvattnet under den kallaste och 
den varmaste perioden för Göta älvs vatten. 
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2.3 Vattenkvalitet 
Provtagningar på vattenkvaliteten under testet av GRP17 under 2020 och 
råvattenprovtagningar från Dösebacka vattentäkt (GRP8) under 2020 ger vid handen att 
råvattenkvaliteten i stort sett är bra. Dock med ett observandum för klorid, natrium samt 
konduktivitet. 
 
Turbiditeten i vattnet är låg, vattnet har ingen lukt och pH ligger mellan 6,8 – 7,5. 
 
Vid provpumpningen av GRP17 2020 syntes en markant ökning av klorid över tid, från 52 
mg/l till 330 mg/l. Natrium ökar från 18 mg/l till 180 mg/l. Konduktiviteten ökar från 29 
mS/m till 130 mS/m. Tidigare utredningar har redovisat att kloridhalternas värde med 
största sannolikhet härrör sig från relikt grundvatten inom grusförekomst. Vid kraftiga 
uttag ur endast en brunn ökar risken för att halterna stiger varför kommunen kommer att 
använda flera av brunnarna även fortsättningsvis. 

Vattenkvaliteten vid provpumpningen 2020 i GRP17 med 23 l/s under 6 månader visar på 
ett vatten som är acceptabel som råvatten till Kungälv VV under de första två veckorna 
men sedan blir kloridhalten för hög. 

Provtagningar med avseende på mikrobiologiska parametrar visar inte på något 
anmärkningsvärt, varken i de prover som analyserades under provpumpningen av 
GRP17, analysrapporter för GRP8 under 2021 eller provtagningar från fler brunnar längre 
bakåt i tiden. 

Analyser av PFAS visar att det förekommer ett flertal av där ingående ämnen, men att 
halterna är låga och trenden för summan PFAS är avtagande. 

Vid provtagning 2021 på Dösebackas grundvattenunder detekterades inga 
bekämpningsmedelsrester. 

Vattenkvaliteten vid uttag ur flera brunnar är inte undersökt under de sista åren. 

2.4 Vattenbehandling 

Vatten infiltreras naturligt till grundvattentäkten.  En ny omkoppling i 
Dösebackavattenverk utförs så att brunnar från Norr och Södra kan kopplas direkt till en 
ny ledning från befintlig källa i Dösebacka vattenverk till luftningstrappa efter 
inloppspumpsystemet i Kungälvs vattenverk.   

Dösebacka vattentäkt är numera ”stödvattentäkt” för Kungälvs kommun, genom att 
råvattnet från Dösebackatäkten kan användas i Kungälvs vattenverk. Täkten är därmed 
också ytterst viktig eftersom den då försörjer Kungälvs kommun med dricksvatten 
tillsammans med Lysegårdens vattentäkt och Marstrands vattentäkt.  
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2.5 Vattenförbrukning  

Sedan februari 2021 har Kungälvs kommun pumpat cirka 5 l/s från brunn 8 för att höja 
temperaturen på råvattnet in till Kungälvs vattenverk cirka 0,2 ⁰ C eftersom råvattens 
temperatur i älven var underkylt cirka -0,4 ⁰ C och vår membrananläggning kan vara 
känslig för iskristallbildning. Under varma sommardagar kan det kalla grundvattnet från 
Dösebacka hjälpa till med att hålla temperaturen nere på råvattnet till Kungälvs 
vattenverk. För hög temperatur på råvattnet betyder ökad risk för mikrobiologisk tillväxt. 

Att kunna pumpa in cirka 10% av råvattnet som grundvatten från Dösebacka, vilket har 
en relativt stabil temperatur hela året, kan vi minska de temperaturberoende problemen.  

Planen är att bygga ut möjligheten att pumpa från flera brunnar konstant till en totalt av 
cirka 10-20 l/s för inblandning i ytvattenråvattnet till Kungälvs vattenverk. Kommunen 
undersöker även möjligheten att pumpa 100% grundvatten som råvatten in till Kungälvs 
vattenverk. Men detta kräver ombyggnation och reparation på Dösebacka vattenverk, 
samt planering eftersom Kungälvs vattenverk behöver kunna ställas om för 100 % 
grundvattenintag. 

Sedan Kungälvs kommun har tagit Dösebacka vattenverk ur drift har grundvattennivån 
stigit rejält i Dösebacka vattentäkt. Kommunen får grundvatten in i källare i Dösebacka 
som vi måste pumpa ut kontinuerligt. Kommunen har nu ett hus som måste rivas på 
grund av att det sjunker ner i marken. Att kunna pumpa ett nominalflöde till Kungälvs 
vattenverk för temperaturreglering hjälper därmed också till med att hålla 
grundvattennivån under marknivå. 

2.6 Reservvatten och nödvatten 

Dösebacka är reservvattentäkt för Göta älv, men används även kontinuerligt som 
”stödvattentäkt” med leverans av råvatten till Kungälvs vattenverk. Även planer på 
samarbete mellan Tjörn, Stenungsund, och Kungälv om reserv- och nödvattenförsörjning 
finns. 

2.7 Vattentäktens värde 

Värdet på en vattentäkt beror bland annat på uttagbara vattenmängder, nuvarande och 
framtida vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet 
och kvalitet samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är 
utvinningsvärdet av största intresse. Vattentäktens värde bestäms ofta av kostnaden för 
att ersätta vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.  

Enligt Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan utgör grundvattenförekomsten Södra 
Dösebacka en viktig resurs i regionen. Vattenresursen är även bedömd att vara av 
mellankommunal betydelse, baserat på konstgjord infiltration. I Kungälvs 
vattenförsörjningsplan påtalas också värdet av de befintliga vattentäkterna och deras 
betydelse både idag och i framtiden 
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2.8 Ägandeförhållanden 

Vattentäkten och uttagsbrunnarna ligger idag på fastigheten Stan 1:1 med flera, 
Fastigheterna som vattentäkten ligger på ägs av Kungälvs kommun till allra största delen.  

2.9 Vattendom 

Vattendomen för vattentäkten Dösebacka som är den gällande gavs 1984 (Dom DVA 21). 
Den föregicks av Dom A5 från 1961 och Dom DVA 59 1975.  

Domen från 1961 medger grundvattenuttag på 40 l/s.  

Domen från 1975 medger uttag ur älven på 200 l/s fram till 1984. 

Domen från 1984 medger uttag ur älven på 200 l/s, att infiltrera det uttagna älvvattnet, 
samt uttag av grundvatten på ytterligare 100 l/s, utöver de 40 l/s som redan medgetts 
1961 (d.v.s. totalt 140 l/s). 
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3 Hydrogeologisk beskrivning 

3.1 Områdesbeskrivning 

Dösebackaplatån är en israndbildning 5 km norr om Kungälv, precis väster om Göta älv. 
Platån var ursprungligen cirka 2,5 km lång och cirka 1,2 km bred men täktverksamhet har 
minskat utbredningen väsentligt på sina ställen. Vid den gamla täkten finns cirka 30 m 
höga nästan lodräta skärningar i platån.  

3.2 Markanvändning 

Dösebacka vattentäkt är placerad precis väster om Göta älv. I området finns förutom 
Dösebacka avvecklade vattenverk, Kungälvs vattenverk samt ett fåtal bostadshus. Sedan 
1984 är Dösebacka förklarat som naturreservat, och naturreservatet och 
vattenskyddsområdet överlappar varandra något.  

Det har historiskt förkommit många olika typer av verksamheter i området. Nere vid älven 
låg tidigare en cementindustri som byggde och ägde vattenverket fram till 1988 då 
kommunen köpte det. 

3.3 Geologi 

Göta älvdalen är en utpräglad sprickdal med både väl utbildade och oregelbundna 
dalsidor. Älvdalens ravinlandskap har bildats genom vattenerosion, ras och skred. Från 
utloppet ur Vänern följer dalen i stort sett berggrundens strykningsriktning från 
nordnordost till sydsydväst och den utgör en gränszon mellan granitoida bergarter i väster 
och förgnejsade bergarter i öster.  

Dalgången är fylld av sediment som avsattes i samband med att inlandsisen avsmälte 
från området för cirka 12 500 år sedan. Smältvattnet från isen avsatte finkorniga sediment 
i form av glacial lera. I mitten av dalgången är lerdjupet cirka 30-40 meter, men detta 
smalnar av mot kanterna där det även går i dagen på vissa platser. Under lerlagret finns 
ett sand- och grusmaterial med inslag av bottenmorän, på sina ställen cirka 10 m mäktigt. 
Detta bekräftas av borrningarna av brunnarna, som även visar insprängda linser av hårt 
packat moränmaterial i både lerlagren och sandlagren.  

Grusavlagringen som utgör Dösebackaplatån höjer sig mer än 75 m över Göta älv. 
Främst uppbyggd av morän med mellanliggande skikt av isälvsmaterial. 
Lageruppbyggnaden av israndbildningen finns kartlagd av SGU, och samtliga lager i 
platån är i öster avskurna och överlagras morän.  



20 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt - KS2016/1248-1 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt : Dösebacka_TB_20220319

  

  

 
 
 

12 (32) 
 

 

Figur 3. Jordartsfördelning vid Dösebacka. ©SGU 

3.4 Avrinning och grundvattenbildning 

Dösebacka vattentäkt har två olika tillrinningsområden, ett för Göta älv, och ett för 
Dösebackaplatån.  Den korrigerade årsmedelnederbörden i Kungälv (station 4677) är 
cirka 900 mm. Avrinningen uppgår till cirka 500 mm/år, vilket motsvarar cirka 16 l/s*km2. 
Detta motsvarar maximalt tillgänglig nybildning av grundvatten för hela Dösebackaplatån. 
Grundvattenbildningen i isälvsmaterial bedöms vara i storleksordningen cirka 80 % av 
avrinning, det vill säga cirka 400 mm/år eller cirka 13 l/s*km2. Dösebackaplatån har 
ursprungligen haft en utbredning på cirka 3 km2, men har efter täktverksamheten krympt. 
En del av platån ligger längre söderut än Dösebacka vattenverk och därför kan inte dessa 
siffror ses som den mängd grundvatten som finns tillgängligt som naturligt grundvatten i 
täkten.  
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3.5 Hydrogeologi 

Enligt SGU:s bedömning klassas Dösebackaavlagringen som ett grundvattenmagasin 
med mycket goda uttagsmöjligheter, i storleksordningen 25-125 l/s.  Avlagringarna längs 
med strandkanten klassas som 5-25 l/s från sand- och gruslager under finkorniga 
sediment. 

Transmissiviteten i brunnsområdet beräknades 1991, med hjälp av uppmätta värden på 
utpumpad vattenmängd samt grundvattennivåer i observationsrör, till 2,87*10-3 m2/s, med 
en uppskattad mäktighet på 10 meter blir den hydrauliska konduktiviteten 3*10-4 m/s.  

3.5.1 Grundvattennivå och hydraulisk gradient 

Grundvattennivån i Göta älvs dalgång lutar svagt i älvens längdriktning, och antas vara 
den naturliga strömningsriktningen. På Dösebacka sker den naturliga grundvatten-
transporten främst nordväst till sydost, vilket använts vid placeringen av 
infiltrationsdammar och brunnar. Utredningen 1991 uppskattar grundvattenytans gradient 
norr och söder om vattentäkten till som högst 5-10 promille. Grundvattnets naturliga 
lutning approximeras, från mätningar på platåns motsatta sida där ingen täktverksamhet 
förekommit, till 10-50 promille. Grundvattentransporten sker i älvens strömningsriktning 
med gradienten 2 promille, samt från infiltrationsdammarna ner mot brunnarna med 10 
promille. Den effektiva porositeten uppskattas till max 10 %. Strömningshastigheterna 
beräknades i utredningen till 0,1 m/dygn i strandzonen i älvens riktning, samt 1,0 m/dygn 
från platån vinkelrät mot älven.  

Grundvattenytan i brunnsområdet är avsänkt 1-2 meter, i brunnarna uppgick 1991 
avsänkningen till cirka 20 meter med mycket branta avsänkningstrattar.  

Grundvattennivåerna i brunnarna och området mäts regelbundet.  

3.6 Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning 

Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening, 
eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under 
transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som 
minskar ett områdes sårbarhet. Områden där täktverksamhet tidigare bedrivits är sårbara 
eftersom delar av jordlagren över grundvattenytan har grävts bort och avståndet till 
grundvattenytan därmed är litet. 

Göta älv är ett vattendrag med stora risker inom avrinningsområdet och hög sårbarhet.  

Hela isälvsavlagringen Dösebacka kan betecknas som sårbar eftersom 
grundvattenmagasinet är öppet och skyddande lerlager saknas förutom längs 
strandkanten. Inom det tidigare grustäktsområdet är sårbarheten för grundvatten-
förorening större.  
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4 Planbestämmelser och markanvändning 
Konflikter gällande markanvändningen bottnar oftast i anspråk på att få använda samma 
ytor för flera ändamål, till exempel. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering och 
vattentäkter. En säker och hälsosam dricksvattenförsörjning är en nödvändig grund för ett 
samhälles fortlevnad och utveckling och vattentäktens huvudman har skyldighet att säkra 
vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa. Detta innebär att skyddet av vattentäkten 
kan komma i konflikt med andra verksamheter som kan påverka vattnet negativt genom 
de restriktioner som läggs på verksamheterna. 

 

Figur 4. Dössebacka naturreservat överlappar till viss del vattenskyddsområdet. Detaljplanen för 
Kungälvs vattenverk ligger delvis inom vattenskyddsområdet, i den nordligaste änden. Kuungälvs 
kartan 2021. 

4.1 Aktuella planbestämmelser 

4.1.1 Översiktsplan Kungälvs kommun 

Kungälvs kommuns gällande översiktsplan, utgörs av Översiktsplan 2010 tillsammans 
med konsekvensbeskrivning av översiktsplanen samt mark och vattenanvändningskarta 
och antogs av kommunfullmäktige 2012-01-19. 

Översiktsplanen återspeglar bland annat kommunens visioner för framtida VA-arbete, och 
nämner att en tydlig och långsiktig plan behövs för kommunen tillsammans med 
uppföljning av vatten- och avloppslösningar. 
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4.1.2 Detaljplaner 

Området direkt norr om nuvarande vattenskyddsområde är detaljplanelagt för Kungälvs 
vattenverk. (Romelanda 349, Detaljplan för vattenverk, del av Stan 1:1 m fl, Kungälvs 
kommun, Västra Götalands län, 2015-08-28.) 

4.1.3 Lokala föreskrifter och områdesbestämmelser 

Inom Kungälvs kommun gäller Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön antagna av kommunfullmäktige 2019-11-07. Föreskrifterna behandlar enskilda 
avloppsanläggningar, djurhållning, gödselspridning, värmepumpar, spridning av 
bekämpningsmedel med mera. 

4.1.4 Naturvärden 

Dösebackaplatån har varit naturreservat sedan 1984 då den mäktiga avlagringen ”har 
ansetts vara av särskilt värde ur vetenskaplig synpunkt” Tidigare har även fossilfynd från 
myskoxe och mammut hittats i platån.  
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5 Riskkällor i anslutning till Dösebacka vattentäkt  
Sedan det befintliga vattenskyddsområdet med skyddsföreskrifter togs fram har 
riskkällorna i mycket liten grad förändrats. Därför har nedanstående riskanalys ansetts 
tillräcklig med de mindre juseringar som har gjorts. De risker som uppmärksammats 
hanteras på lämpligt sätt i förslaget till nya skyddsföreskrifter.  

Det har historiskt förkommit många olika typer av verksamheter i området, och avsikten 
med skrivningarna i föreskrifterna är att på ett tydligt sätt kunna hantera även eventuella 
framtida verksamheter.  

5.1 Genomförande 

Riskinventering har dels genomförts med fältbesök, dels med sammanställning av 
befintligt material.  

Riskkällor inom tillrinningsområdet för Dösebacka vattentäkt är både platsspecifika 
riskobjekt och risker förknippade med en viss typ av markanvändning. Riskkällor inom 
tillrinningsområdet för Göta älv finns inte med i sammanställningen utan hanteras i 
arbetet med vattenskyddet för Göta älvs ytvattentäkt. 

5.2 Riskkällor 

Riskobjekt är platsbundna verksamheter och företeelser som kan påverka yt- och 
grundvattnets kvalitet. Riskkällor är icke-platsrelaterade riskobjekt. De verksamheter eller 
företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i följande riskkällor: 

o Klimatförändringar och översvämningar 

o Sabotage, kris och krig 

o Vägar och transporter 

o Jord- och skogsbruk 

o Bebyggelse 

o Försämring av råvatten 

o Övriga riskkällor 

De olika riskobjekten beskrivs och sammanställs nedan.  
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5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar 

Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det 
medför i så fall att risken för översvämningar ökar. Därmed kan föroreningar lättare 
spridas till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för 
bland annat häftiga nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema 
nederbördtillfällen kan medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från 
perioder med höga regnmängder visar: 

o Bräddning av avlopp 
o Stora dagvattenmängder 
o Översvämningar och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda 

verksamheter i anslutning till vattendrag och sjöar 
o Ökad olycksfrekvens, till exempel underminering av vägar 
o Ökad grumlighet i vattendrag 
 

Brunnarna för vattentäkten i Dösebacka ligger i direkt anslutning till Göta älv, vilket gör att 
flera av brunnarna står i vatten. Brunnarna bedöms vara konstruerade så att inget 
ytvatten rinner in i brunnarna idag.  

5.2.2 Sabotage, kris och krig 

Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig. 
Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer, vilket kan motverkas av fysiskt 
skydd. Risker förknippade med sabotage, kris och krig har inte analyserats i denna 
rapport. En särskild riskanalys med fokus på dessa risker rekommenderas. Detta bör 
inarbetas i kommunens beredskapsplan. 
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5.2.3 Vägar och transporter 

En mindre (tidigare ”väg 629”) passerar mellan brunnarna och infiltrationsbassängerna. 
Trafikmängden på den vägen bedöms vara måttligt men innebär ändå en risk på grund 
av vägens placering mellan bassängerna och brunnarna.  

Potentiella risker som är förknippade med vägar och transporter är: 

o Olyckor 
o Vägdagvatten 
o Vägsalt 

 

Olyckor 

Olyckor sker statistiskt sett på alla typer av vägsträckor, men speciellt utsatta delar utgörs 
av vägavsnitt där trafiksituationen är komplex och där trafikmängden är hög. Det är främst 
olyckor med farligt godstransporter som bedöms utgöra en risk för förorening av 
grundvattnet, men även olyckor med tunga fordon utgör en risk eftersom fordonets tankar 
kan innehålla en stor volym diesel som kan läcka ut i händelse av en olycka.  

Sannolikheten för att en olycka med farligt gods ska inträffa på vägen mellan 
infiltrationsdammarna och brunnarna är liten, men en olycka kan medföra stora 
konsekvenser för vattentäkten. Risken för att vattentäkten i Dösebacka ska påverkas 
bedöms också som mycket stor eftersom avståndet mellan vägen och vattentäkten är 
nästintill obefintligt. 

 

Vägdagvatten 

Dagvatten från vägar utgör en diffus föroreningskälla. Vägdagvattnet innehåller ofta 
tungmetaller i form av koppar, bly och kadmium samt opolära alifatiska kolväten och PAH 
(polycykliska kolväten).  

Kontinuerligt slitage där små partiklar frigörs från bildäck och vägbana samt emissioner 
från biltrafiken bidrar till förorening av vägdagvatten som sprids vidare via ytavrinning. 

Trafikmängden på den närbelägna lokalvägen är begränsad och risken för att 
vattentäkten ska påverkas av vägdagvatten bedöms därför som liten. 

Vägsalt 

Klorid och natrium från vägsalt kan utgöra en risk för grundvattnet och en vattentäkt. 
Vanligtvis sprids något kg salt/m2 och år på vägar. Klorid rör sig lätt i marken med 
grundvattenflödet. Vägen som går mellan infiltrationsdammarna och brunnarna saltas inte 
precis vid vattentäkten.  

5.2.4 Jord- och skogsbruk 

Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten. 
Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och gödselmedel som 
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kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket innebär en risk för försämrad 
vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador som bland annat 
riskerar förändrad markkemi och läckage av bland annat kvicksilver, dels och läckage 
från de arbetsfordon och mobila tankar som används i verksamheten. 

Det förekommer i dag inte något aktivt jord- eller skogsbruk inom vattenskyddsområdet. 
Det finns dock ett behov att ta med dessa verksamheter i föreskrifterna för att ha 
möjligheterna att hantera eventuella framtida aktiviteter, speciellt avseende framtida 
avverkningar då det finns skog inom skyddsområdet 

Jordbruksmark finns cirka 600 meter väster, samt 1500 meter norr om vattentäkten. 

De risker som kan förknippas med jord- och skogsbruk är främst: 

o Bekämpningsmedel 
o Växtnäringsämnen 
o Bränsletankar 

 

Bekämpningsmedel 

Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket gör att de 
kan komma att utgöra en risk för försämrad vattenkvalitet. Även hantering och transport 
av bekämpningsmedel utgör en riskkälla. 

Skogsbruket står endast för en liten del av samhällets användning av 
bekämpningsmedel. Det är främst plantor som behandlas med bekämpningsmedel som 
utgör en risk. 

 

Växtnäringsämnen 

Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och 
naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör risk för vattenkvaliteten främst 
genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla 
typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av näringsämnen. 

 

Bränsletankar 

Lagringstankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet innebär en 
risk för att petroleumprodukter genom spill och läckage kan förorena grundvattnet. 

5.2.5 Bebyggelse 

Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för 
grundvattenförorening. Risker är dels förknippade med boende, dels med olika typer av 
verksamheter. All hantering av för grund- och ytvatten skadliga ämnen som kan komma i 
kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk. Olyckor kan inträffa som orsakar stora 
utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att hota 
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vattentäkten. Samlad bebyggelse finns norr om vattentäkten. De risker som kan 
förknippas med bebyggelse är: 

o Oljecisterner 
o Hemkemikalier 
o Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt 
o Avloppsanläggningar 
o Energianläggningar 
o Upplag av avfall 
o Anläggningsarbeten 

 

Oljecisterner 

I samband med uppvärmning av bostäder hanteras stora mängder olja. Ett väsentligt 
riskmoment med oljecisterner är transporter och påfyllning. 

 

Hemkemikalier 

Bekämpningsmedel och övriga hemkemikalier utgör en risk för vattentäkten inte enbart 
då de används för yrkesmässigt bruk utan även vid privat bruk. Rester av 
bekämpningsmedel kan vid låga halter påverka vattenkvaliteten och nedbrytningen av en 
del medel är långsam, vilket gör att ämnena stannar kvar länge i marken. 

 

Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt 

Inom bebyggda områden är regelbunden parkering och uppställning av fordon samt 
fordonstvätt med eller utan avfettningsmedel vanligt förekommande. Parkering och 
uppställning av fordon kan innebära risk för läckage av bland annat petroleum. 
Fordonstvätt på gatan medför att utsläpp av tungmetaller, olja och rengöringskemikalier 
med mera tillförs dagvattnet. 

 

Avloppsanläggningar för hushållsspillvatten 

Bostäderna, och övriga byggnaders avlopp av typen hushållsspillvatten, i och i anslutning 
till vattentäkten och vattenskyddsområdet är anslutna till kommunalt spillavlopp.  

Kommunala avloppsanläggningar och ledningar kan utgöra en risk för 
grundvattenförorening genom bräddning, eventuellt ledningsbrott eller läckage, vilket kan 
medföra spridning av mikrobiella föroreningar samt näringsämnen (kväve och fosfor).  

 

Energianläggningar 

Riskerna med energianläggningar i jord och berg är främst förknippade med 
anläggningsskedet. För bergvärmeanläggningar är det främst utförande av borrhålet samt 
borrhålet i sig som utgör en risk genom att en snabb och relativt öppen transportväg 
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skapas mellan markytan och grundvattnet. Risker förknippade med läckage av 
köldbärarvätska bedöms vara små eftersom denna ska vara biologiskt nedbrytbar. 

 

Upplag av avfall 

Upplag av avfall är ytterligare en risk förknippad med bebyggd miljö. Mindre upplag är 
allmänt förekommande inom bebyggda områden. 

 

Anläggningsarbeten 

Anläggningsarbeten omfattar borrning, schaktning, sprängning mm. Risker förknippade 
med anläggningsarbeten är spill och läckage av petroleumprodukter samt förändring av 
transportvägar för grundvatten. 
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5.2.6 Övriga riskkällor 

 

1. Förorenad mark söder om området, bland andra Dösebacka 4:2 och 4:8. 

Området söder om vattentäkten är ett av länsstyrelsens prioriterade MIFO-områden. 
Oljeprodukter upptäcktes av kommunen redan 1988 och ett antal marksaneringar har 
gjorts inom området. I hamnområdet förekommer förorenad mark efter tidigare 
verksamheter. Genomförda hydrogeologiska undersökningar visar att 
grundvattenströmningen i området sannolikt är riktad mot Göta älv och inte mot 
vattentäkten. Det går dock inte att bortse från denna risk och det är viktigt att kontrollera 
förändring av grundvattenkvalitet över tiden. 

 

 

Figur 5. Förorenad mark söder om vattenskyddsområdet. WebbGIS Kungälvs kommun 2021. 



20 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt - KS2016/1248-1 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt : Dösebacka_TB_20220319

  

  

 
 
 

23 (32) 
 

2. Förorening från fordon i den gamla grustäkten 

I den gamla grustäkten söder om vattentäktsområdet har det framförallt tidigare pågått 
olovlig motorfordonstrafik. Den avslutade grustäkten utgör en risk för vattentäkten genom 
att området är mycket sårbart med avseende på förorening av grundvattnet eftersom 
skyddande barriär saknas. En stor del av materialet över grundvattenytan är bortgrävt, 
vilket medför att föroreningar applicerade på markytan snabbt kan nå grundvattnet. 
Dessutom saknas ett fullgott vegetationsskikt, vilket ytterligare ökar sårbarheten. Det är 
därför viktigt att området skyddas mot olämplig markanvändning. 

 

Figur 6. För att minimera risken för olovlig motorfordons trafik har kommunen dels satt upp en bom 
och placerat ut stora stenar i ”infarten”, dels satt upp en skylt med information om vad som gäller. 

 

Figur 7. Skylten enligt texten till Figur 6. Skyltinnehållet behöver uppdateras med bland annat 
aktuell information rörande organisation. 
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3. Skred 

I december 2006 inträffade två ras/skred i sluttningen väster om vattentäkten. Området 
besiktigades strax efter. Erosion och skred i området riskerar att påverka grundvattnet då 
det naturliga markskyddet försvinner. 

 

Figur 8. Den avslutade grustäkten och rasbranten mot väster, söder om vattentäkten. 
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Figur 9. Förutsättningar för skred i Dösebackaområdet, WebbGIS, Kungälvs kommun 2021. 
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6 Riskbedömning inom tillrinningsområdet för Dösebacka vattentäkt 

6.1 Skyddsbehov 

Vattentäktens värde och sårbarhet styr behovet och omfattningen av skyddsbehovet. 
Förekomst av riskkällor i vattentäktens närområde är också styrande för skyddsbehovet. 

Dösebacka vattentäkt har ett högt skyddsbehov som kommunal ”stöd”- och 
reservvattentäkt för Kungälvs kommun och Ale kommun. 

6.2 Riskbedömning 

Riskbedömningen är en sammanvägd bedömning av sannolikheten för att en 
föroreningskälla kan komma att påverka vattentäkten negativt samt bedömningen av 
konsekvensen för vattentäkten vid en oönskad händelse. 

Sannolikhetsbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans uttrycker 
sannolikheten för att en oönskad händelse bedöms kunna inträffa.  

o Sannolikhet för riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde  
o Sannolikhet för emission vid riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde 
o Sannolikhet för ogynnsam transportmöjlighet till vattentäkten 
 
Konsekvensbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans 
bestämmer den negativa konsekvensen för vattentäkten av en eventuell oönskad 
händelse.   
 
o Markens och vattnets sårbarhet uttryckt som systemets inneboende känslighet för 

påverkan  
o Avståndets inverkan på reduktion av föroreningen genom nedbrytning, fastläggning 

och spädning fram till vattenuttaget  
o Emissionens inneboende förmåga att motstå nedbrytning och fastläggning  
o Emissionens farlighet 
o Belastning, mängd, volym av emissionen 
o Utbredning av riskförekomst  

6.2.1 Dösebacka vattentäkt 

De största riskerna med avseende på Dösebacka grundvattentäkt bedöms vara:  

 Förorenande markanvändning inom nedlagd grustäkt strax söder om vattentäkten. 

 Förorenad mark i området Dösebacka hamn cirka 150 meter sydväst om 
vattentäkten. 

 Vägen mellan infiltrationsbassängerna och brunnarna. 

 Förorening av råvattnet i Göta älv. 
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7 Utformning av vattenskyddsområde 
Utifrån vattentäktens hydrogeologiska förhållanden samt resultatet av riskbedömningen 
föreslås ett vattenskyddsområde med samma utbredning som gäller idag, det vill säga 
enligt Figur 10, och enligt Bilaga 1. 

 

Figur 10. Föreslagen utbredning av vattenskyddsområde för Dösebacka grundvattentäkt. Förslaget 
innebär att utbredningen inte ändras jämfört med gällande vattenskyddsområde för Dösebacka. 
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7.1 Krav och allmän metodik  

Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt 
söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter 
regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket gav i sina allmänna 
råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av 
vattentäkter. Havs- och vattenmyndigheten ger i sin Vägledning om inrättande och 
förvaltning av vattenskyddsområden (Rapport 2021:4) just vägledning för arbete med 
inrättande av vattenskyddsområden. 

Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar 
omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när 
skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt 
att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte 
omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en 
förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte 
hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.  

7.2 Skyddszoner 

Vattenskyddsområdet föreslås delas upp i två skyddszoner, inhägnad vattentäktzon samt 
primär skyddszon. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att 
skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre 
krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till 
uttagsbrunnen. 

7.2.1 Vattentäktszon 

Vattentäktszonen avgränsas till inhägnade områden runt brunnar, infiltrationsdammar 
med mera. Syftet är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Marken inom 
vattentäktszonen bör endast disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet 
än vattentäkt bör inte förekomma inom detta område. Om det finns flera uttagsområden 
ska alla utformas som vattentäktszoner. 

Brunnarnas lägen anges inte med anledning av uppgifternas känslighet ur ett 
säkerhetsperspektiv. 

7.2.2 Primär skyddszon 

Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara) 
områden beaktas. Syftet med den primära skyddszonen är att riskerna för akut förorening 
minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan 
föroreningen når vattentäktszonen. Den yttre gränsen för den primära skyddszonen sätts 
så att uppehållstiden från den primära zonen yttre gräns till vattentäktszonen gräns 
beräknas vara minst 100 dygn. Syftet med skyddsområdet är också att bibehålla en hög 
grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten. 
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7.3 Avgränsning av skyddsområdet och yttre gräns för primär skyddszon 

Dösebacka vattenskyddsområde har utformats för att skydda vattentäkten i Dösebacka. 

Eftersom kommunen har valt att föreslå att den yttre gränsen för vattenskyddsområdet 
förblir oförändrad jämfört med gällande vattenskyddsområde från 1992 så har inga nya 
beräkningar använts i underlaget för avgränsningen av skyddsområdet. Ett av motiven för 
detta ställningstagande är att uttaget ur täkten idag är mycket mindre än vad det var dels 
då skyddsområdet beslutades 1992, dels då Dösebacka vattentäkt användes som 
huvudvattentäkt för Kungälvs kommun fram till 2018.  

Nedanstående beräkningar och motiv för avgränsningar i olika vädersträck innehåller 
därför också text ur materialet från 1991, för framtagande av skyddsområdet som 
beslutades 1992. 

Skyddsområdets begränsning har beräknats för en generell uppehållstid av cirka 1 år. 

Väster 

Med användning av de vattentransportvärden som redovisats innebär detta att den 
västliga begränsningen bör ligga cirka 350 meter väster om brunnarna. 

Naturskyddsområdets västra begränsning ligger cirka 700 meter väster om brunnarna, 
vilket är ett ur skyddssynpunkt onödigt stort avstånd, eftersom tillrinningsområdets gräns 
ligger cirka 400 m väster om brunnsområdet. Väster om denna gräns lutar 
grundvattenytan enligt gjorda observationer västerut. Skyddszonens västra gräns kan 
därför i princip följa vägen på åskrönet. Anpassning har på planen skett till befintlig 
fastighetsindelning så att gränslinjen i stort sett föreslås följa fastighetsgränserna. 

Öster 

Österut begränsas vattentäktsområdet av Göta älv men det kan inte anses rimligt att 
innefatta älven i skyddsområdet. Ytvattnets skydd täcks av generella regler i 
miljöskyddslagstiftningen, men för intagsområdet och själva strandzonen bör detta skydd 
förstärkas genom att skyddszonens östra gräns förläggs 50 á 100 meter ut i älven. Även 
här anpassas zongränsen där så är möjligt till befintliga fastighetsgränser. 

Idag regleras skydd av grundvattentäkter regleras genom Miljöbalken. Kungälvs kommun 
deltar i ett pågående arbete med övriga kommuner i Göta älvdalen för att ta fram ett 
gemensamt vattenskyddsområde för ytvattentäkten Göta älv och Vänersborgsviken, ett 
område som sträcker sig från Vänersborgsviken ner till Göteborg. Avgränsningen av 
Dösebacka vattenskyddsområde är utformad mot bakgrund av att vattentäkten nu 
framförallt används som grundvattentäkt rutinmässigt. Detta mot bakgrund av att 
pågående arbete med vattenskyddsområdet för Göta älv och Vänersborgs viken hanterar 
enbart ytvattenskydd för älven. 

Norr och söder 

Norr- och söderut blir avståndet för ett års uppehållstid cirka 50 m. Vid bestämning av 
begränsningslinjens läge togs hänsyn till den lovgivna möjligheten till utsträckning av 



20 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt - KS2016/1248-1 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt : Dösebacka_TB_20220319

  

  

 
 
 

30 (32) 
 

vattentäktsområdet genom att ytterligare brunnar utförs. Sedan 1992 har ytterligare 
brunnar utförts i det aktuella området som motiverade begränsningslinjens läge. 

7.3.1 Naturlig grundvattenströmning 

Den naturliga grundvattenströmningen i området runt Dösebacka vattentäkt är riktad åt 
två håll. Dels rinner grundvattnet längs med Göta älvdalen norr mot söder, dels rinner 
grundvattnet från platån mot älven. 

7.3.2 Vattentäktszon 

Existerande och planerade brunnsområden, samt sedimentations och 
infiltrationsanläggningarna förslås tillhöra vattentäktszon och ska vara inhägnade. 

 

Figur 11. Vattentäktzonens alla ingående delar ska vara inhägnade. 

7.4 Genomförande samt motiv till gränsdragningar 

Nedanstående generella motiv har beaktats för vattenskyddsområdets principiella storlek. 
Mot bakgrund av nedanstående, ej rangordnade motiv och med de redovisade aktuella 
och prognostiserade riskerna, belastningar och riskkällornas lokalisering, bedömer vi vårt 
förslag till principiell storlek utifrån försiktighetsprincipen (Miljöbalken 2 kap § 3) att inte 
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vara orimligt. Inom vissa områden har motiven till gränsdragningen bedömts nödvändiga 
att specificera ytterligare. 

7.4.1 Strategi och generella motiv 

1. Grundregeln är att vattenskyddsområdet i princip bör omfatta hela vattentäktens 
tillrinningsområde.  

2. Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas. 
Vattenskyddsområdet ska ha den storlek som behövs med hänsyn till syftet. Syftena 
är att lämna garantier för att en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan erhållas 
inom ramen för en samhällsekonomisk avvägning, så att råvattnet efter normalt 
reningsförfarande kan användas för sitt ändamål (dricksvattenframställning), samt att 
även skydda den vattenresurs som kan komma att användas som vattentäkt i 
framtiden.  

3. Vid dricksvattenframställning är det bättre att motverka en förorening snarare än att 
eliminera den med ytterligare beredning.  

4. Grundvatten ska kunna användas som en dricksvattentäkt enligt direktiv till 
miljökvalitetsnormer för vatten (prop. 1997/98:145) (Miljödepartementet, 1999). Ett 
vattenskyddsområde ska därför ha så stor utsträckning att detta kan uppnås med hjälp 
av information, restriktioner och naturlig barriärförmåga. Storleken avgörs av de 
riskkällor och belastningar som konstaterats, samt naturlig barriärförmåga och 
skyddsåtgärder.  

5. Hushållningsreglerna i Miljöbalken innebär, trots att en avvägning ska göras mellan 
det skyddande intresset och motstående intressen, att enbart ekonomiska 
hänsynstaganden inte får äventyra de värden som man vill skydda. Vårt förslag till 
vattenskyddsområde baseras på en tolkning av hur avvägningen praktiskt bör göras, 
och är ett förslag med en associerad risk att vattenskyddet ändå inte kan uppnås. Med 
nuvarande utformning bedöms den risken acceptabel och i linje med lagstiftarens 
intentioner. Varje annan storlek innebär en annan risk att syftet bakom vattenskyddet 
inte kan uppnås. I grunden är det en politisk fråga att göra avvägningen mellan den 
risk man utsätter konsumenterna för samt de restriktioner som nödvändigtvis 
uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion. 

7.4.2 Platsspecifika motiv  

Mot bakgrund av de hydrogeologiska förhållandena och resultatet av riskbedömningen 
föreslås en primärskyddszon enligt Figur 10 (och enligt Bilaga 1). 
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8 Bakgrund till valda skyddsföreskrifter 
Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon och primär skyddszon. I samtliga zoner 
gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för vattenskyddsområden, 
bland annat sådana föreskrifter som gäller lagring av brandfarliga vätskor, spridning av 
bekämpningsmedel och andra tillämpbara regleringar. 

Lagstiftning, Havs- och vattenmyndigheten, EU, Boverket, SGU, Livsmedelsverket, 
Miljömålskommittén, Kungälvs kommun och många andra anser att vattenskyddet 
långsiktigt måste förbättras. Att införa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 
miljöbalken är ett av många verktyg för att uppnå detta.  

Syftena är att: 

o Informera om det allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn. 

o Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta 
vattenskyddsområde. 

o Bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening. 

o Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten. 

o Använda mark och vatten på bästa sätt. 

8.1 Skyddsföreskrifternas syfte och funktion 

Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller 
risk för påverkan på Dösebacka vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt 
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna är såväl 
föreskrivande som informerande. Dessa två funktioner gör att syftet med 
skyddsföreskrifterna uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har därför anpassats 
till dessa funktioner. 

Vattenskyddsföreskrifterna har utformats med vattentäktens nutida och framtida 
skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning 
av miljöbalkens intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (MB 2 
kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta ett större krav 
på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler. Föreskrifter 
för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22 § Miljöbalken. 

8.2 Riskanalysens överföring till vattenskyddsföreskrifter 

Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga risker, men de ska även vara framåtsyftande och 
föreskriver därför även om verksamheter som inte är aktuella idag. Det är de främsta 
riskerna från riskanalysen som bör övervägas få de strängaste restriktionerna, enligt 
kommunens ställningstagande. 

Riskbedömningen har speciellt lyft fram fordonsanvändning inom den avslutade 
grustäkten, förorenad mark inom Dösebacka hamn, samt vägen genom vattentäkten. 
Risken med den närliggande vägen kan delvis regleras i skyddsföreskrifter medan 
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fordonsanvändningen i grustäkten lättast regleras med fysiska åtgärder och tillsyn.  
Risken med förorenad mark hanteras inte heller av skyddsföreskrifter utan med andra 
riskreducerande åtgärder, till exempel tillsyn och detaljerad riskanalys.   

Riskanalysens resultat är en av flera aspekter som beaktas vid utformning av förslag till 
skyddsföreskrifter. Utöver riskanalys påverkar Havs- och vattenmyndighetens 
Vägledning, baserad på Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, samt kommunens 
ställningstagande, såväl omfattning som nivå av de restriktioner som föreslås. Det finns 
således ingen koppling mellan enbart riskanalysens resultat och föreskrifternas 
utformning. 

8.3 Andra typer av riskreducerande åtgärder  

Det finns flera typer av riskkällor som varken är möjliga eller lämpliga att reglera genom 
skyddsföreskrifter. I syfte att uppnå önskad riskminskning inom Dösebacka 
vattenskyddsområde kommer föreskrifterna bara vara en del i arbetet att uppnå ett säkert 
vattenskydd. Föreskrifterna kompletteras med aktivt arbete med övriga typer av 
riskreducerande åtgärder. De åtgärdstyper som kan bidra till riskminskning, och därmed 
ett ökat vattenskydd, utöver vattenskyddsföreskrifter utgörs främst av följande; 

• Indirekt lagstiftning inom vattenskyddsområde 
• Beredskapsplan 
• Detaljerad riskanalys 
• Riktlinjer för planering 
• Tillsyn 
• Fysisk åtgärd 
• Information 

Olika typer av riskreducerande åtgärder bidrar på olika sätt till ett ökat vattenskydd. Vilka 
åtgärder som är lämpliga varierar för olika risker och beror på förutsättningar i enskilda 
fall samt på riskens allvarlighetsgrad och hot. 

8.4 Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå 

8.4.1 Generella krav 

För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för vattentäkten, föreslås 
skyddsföreskrifter enligt Bilaga 2. Föreskrifterna har arbetats fram under en utsträckt 
tidsperiod från cirka 2014 fram tills nu. Därför grundar sig arbetet i stor utsträckning på 
Naturvårdsverkets vägledande dokument om utformning av vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter. Materialet har dock delvis arbetats om gentemot Havs- och 
vattenmyndighetens nyare vägledning. 

Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Havs- 
och Vattenmyndigheten ger vägledning för skydd av ytvattentäkter i ” Havs- och 
vattenmyndighetens Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden 
Rapport 2021:4”. För såväl yt- som grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för 
vatten. Enligt EU:s ramdirektiv är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk 
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vattenstatus" uppnås och bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet 
även om vattnet idag har god kvalitet.  

8.4.2 Restriktionsnivå  

Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och 
skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS 
2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga 
risker, men de ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om 
verksamheter som inte är aktuella idag. Föreskrifterna baseras på 
normalbestämmelserna enligt NFS 2003:16. 

8.4.3 Generella restriktioner 

Det finns restriktioner och anvisningar som gäller generellt inom vattenskyddsområden, 
så även inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Dösebacka vattentäkt. Dessa är 
meddelade med stöd av annan lag än Miljöbalkens 7 kap. 22 § MB. Vilka dessa är och 
vilken omfattning de har, kan ändras över tid, och av detta skäl är det inte lämpligt att det 
som bilaga till vattenskyddsföreskrifterna ska finnas en fullständig och aktuell beskrivning 
över all indirekt lagstiftning som är i kraft. Den som berörs av vattenskyddsområdet är 
skyldig att känna till vilka restriktioner och anvisningar som är aktuella, liksom att känna 
till all annan lagstiftning. 
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§ 43/2022

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Dösebacka vattentäkt (Dnr KS2016/1248)
Sammanfattning
I Dösebacka finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av naturligt
grundvatten. Det finns också möjlighet att infiltrera vatten från Göta älv i konstgjord 
infiltration, men detta görs inte idag. Dösebacka var tidigare Kungälvs huvudvattentäkt och 
den används idag kontinuerligt för råvatten till Kungälvs vattenverk för att bland annat 
skapa redundans i systemet.

Dösebacka har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som viktig och av 
mellankommunal betydelse. I planen beskrivs Dösebacka som en viktig 
grundvattenförekomst (Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kallad Diseröd 
Södra).  

Grundvattenförekomsten Diseröd Södra, i vilken Dösebacka vattentäkt ingår, är också 
utpekad i länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Syftet med att 
inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Dösebacka vattentäkt i ett långsiktigt 
perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör det möjligt att 
reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i framtiden, kan användas 
för sitt ändamål som vattentäkt. 

Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.

Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, 
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. 
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Dösebacka vattentäkt
Bilaga Bilaga 1 Dösebacka Vattenskyddsområde karta
Bilaga Bilaga 2 Förslag till förskrifter_Dösebacka_20220319
Bilaga Dösebacka_TB_20220319

Förslag till kommunfullmäktige
1. Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 §
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 
§
miljöbalken.
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.
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§ 43/2022

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Dösebacka vattentäkt (Dnr KS2016/1248)
Sammanfattning
I Dösebacka finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av naturligt
grundvatten. Det finns också möjlighet att infiltrera vatten från Göta älv i konstgjord 
infiltration, men detta görs inte idag. Dösebacka var tidigare Kungälvs huvudvattentäkt och 
den används idag kontinuerligt för råvatten till Kungälvs vattenverk för att bland annat 
skapa redundans i systemet.

Dösebacka har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som viktig och av 
mellankommunal betydelse. I planen beskrivs Dösebacka som en viktig 
grundvattenförekomst (Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kallad Diseröd 
Södra).  

Grundvattenförekomsten Diseröd Södra, i vilken Dösebacka vattentäkt ingår, är också 
utpekad i länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Syftet med att 
inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Dösebacka vattentäkt i ett långsiktigt 
perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör det möjligt att 
reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i framtiden, kan användas 
för sitt ändamål som vattentäkt. 

Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.

Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, 
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. 
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 
Dösebacka vattentäkt
Bilaga Bilaga 1 Dösebacka Vattenskyddsområde karta
Bilaga Bilaga 2 Förslag till förskrifter_Dösebacka_20220319
Bilaga Dösebacka_TB_20220319

Förslag till kommunfullmäktige
1. Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 §
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 
§
miljöbalken.
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-12
Sida 13 (27)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
miljoenheten@kungalv.se
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Sid 1 (4)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-05

Handläggarens namn
Anni Danielsson

2022-03-25

Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk,
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 (Dnr KS2020/2066-13)

Sammanfattning

Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och utbyggnad av
fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. Kommunstyrelsen har
lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra detaljplanen sker en
direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal har skrivits.

Detta Marköverlåtelseavtal är det avtal som efter förhandling och upprättande av detaljplan i
enlighet med markanvisningsavtalet reglerar den aktuella marköverlåtelsen samt därtill hörande
åtagandena. Villkoren i marköverlåtelseavtalet följer det som tidigare har avtalats i det
markanvisningsavtal som nu ska ersättas.

Detta Marköverlåtelseavtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av
kommunstyrelsen i Kungälvs kommun eller den som med stöd av deras delegation har rätt att
godkänna en sådan överlåtelse.

Exploatören ska erlägga, 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark.

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtal med tillhörande bilagor ska godkännas.

Juridisk bedömning

Kommunen gör en direktavvisning av mark för fjärrvärmeverk. Beslutet stöds av kommunens
antagna styrdokument,  Markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning,
KS2019/0931.
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Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om försäljning av offentlig egendom skall 
beaktas när en kommunal fastighet säljs. Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara 
rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljning av kommunal mark samt att kommunallagen 
förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att kommunen ej skall sälja fast 
egendom till ett pris som understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger 
marknadspriset. Fastigheten har värderats av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare för att 
säkerställa att försäljningen sker till ett marknadspris. 

Maröverlåtelseavtalet har upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994) och 
Plan och bygglagen (2010:900.

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och utbyggnad av 
fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. Kommunstyrelsen har 
lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra detaljplanen sker en 
direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal har skrivits. 

Detta Marköverlåtelseavtal är det avtal som efter förhandling och upprättande av detaljplan i 
enlighet med markanvisningsavtalet reglerar den aktuella marköverlåtelsen samt därtill hörande 
åtagandena. Villkoren i marköverlåtelseavtalet följer det som tidigare har avtalats i det 
markanvisningsavtal som nu ska ersättas.

Vid upptäckt förorening står Kommunen för kommande kostnader för fördjupade undersökningar 
samt åtgärdsplan och efterbehandling/sanering. Kommunens Miljöenhet beslutar om relevant nivå 
av efterbehandling/sanering. 

I det fall hävningen sker enligt punkt C9, stycket om markföroreningar ska hela köpeskillingen 
återbetalas. Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en hävning.

Detta Marköverlåtelseavtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av 
kommunstyrelsen i Kungälvs kommun eller den som med stöd av deras delegation har rätt att 
godkänna en sådan överlåtelse. 

En oberoende värdering av marken har tagits fram enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal. 
Exploatören ska erlägga, 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark. Kungälvs 
energi AB vill köpa ca 4000-6000kvm mark. 

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtal med tillhörande bilagor ska godkännas och att 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
marköverlåtelseavtalet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ”en ökad samordning mellan infrastruktur och 
byggnation i hela kommunen”, då åtgärderna innebär utveckling av befintliga verksamheter som 
redan är försedda med infrastruktur. Föreslagen åtgärd bedömsäven vara i linje med målet om ”att 
underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”. Invånare och företag kan 
även fortsättningsvis att få klimatneutral fjärrvärme.

Kommunstyrelsens resultatmål
Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap skall finnas för 
bostäder, verksamhetsmark och handel”. Förslaget främjar även resultatmålet ”Minskade utsläpp i 
luft och vattendrag”.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
De globala målen ”Hållbar energi för alla” och ”Bekämpa klimatförändringarna” har relevans i detta 
ärende. Bedömningen är att värmeverket kommer att använda koldioxidneutralt biobränsle för 
energialstring vilket innebär att dessa mål inte motverkas.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger för aktuellt område 
verksamhetsområde. Vidare föreslås i ÖP att befintliga industriområden bör förtätas. Enligt mål i 
kommande avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet” ska minst 90 % av användarna tycka 
att det är enkelt att förebygga, återanvända och hantera avfall på rätt sätt. För att uppnå detta mål 
behöver ÅVC-verksamheten utvecklas och byggas ut. Vid planarbete ska kommunens 
dagvattenplan följas. Denna anger bland annat att dagvatten i första hand ska fördröjas på 
fastigheten.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Såväl fjärrvärmeverk som ÅVC kommer Kungälvs invånare och näringsliv till gagn. Då
infrastruktur redan är utbyggd i närområdet kan föreslagen åtgärd anses vara positiv ur ett 
skattebetalarperspektiv då inga investeringar i infrastruktur sannolikt kommer att behövas. 
Bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i aktuellt ärende.

Ekonomisk bedömning
Exploatören ska erlägga, 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark. Om 
marköverlåtelseavtalet inte är undertecknat senast 2022-12-31 kan kommunen omvärdera marken.

En värdering av marken är utförd av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare för att säkerställa 
att försäljningen sker till ett marknadspris. Värdetidpunkten baseras på förhållandena i 
lagakraftvunnen detaljplan. Kommunen bekostade värderingen. 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap men den allmänna platsmarken består endast av 
ett naturområde, en skogsridå.  

Kommunen står för eventuella kostnaden av efterbehandling/sanering inom 
Exploateringsfastigheten som krävs för att möjliggöra syftet med detaljplan vid eventuell 
markförorening. Kommunen väljer metod för eventuell 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. Dock står Exploatören för kostnaden för första 
markundersökningen, oavsett undersökningsresultat. Vid upptäckt förorening står Kommunen för 
kommande kostnader för fördjupade undersökningar samt åtgärdsplan och 
efterbehandling/sanering. Kommunens Miljöenhet beslutar om relevant nivå av 
efterbehandling/sanering. 

Förvaltningen bedömer att ovan nämnd intäkt kommer under år 2022. 

Vid lagakraftvunnen detaljplan bekostar Exploatören hela plankostnaden. I det fall detaljplan inte 
antas eller inte vinner laga kraft står Exploatören för risken och plankostnaderna. Om projektet 
avbryts till följd av att detaljplanen ej antas eller exploatörens eget beslut står exploatören risken 
och kostnaderna Detta innebär att exploatören då ska betala alla nedlagda plankostnader. 
Exploatören har inte någon rätt till ersättning, ersättning för eventuella merkostnader eller nytt 
markanvisningsavtal från kommunen.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Kungälvs Energi AB godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 

marköverlåtelseavtalet.   
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Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling 

Expedieras till:  
Boris Damljanovic 
Kungälvs Energi AB

För kännedom till:
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

NaturNATUR

Kvartersmark

VärmeverkE

1

Avfallsanläggning

E

2

Avloppsanläggning

E

3

LakvattendammE

4

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

skogsridå

1

Skogsridå ska bevaras. Väg får finnas.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnader,

markanläggningar och liknande.

Höjd på byggnadsverk

h

1

Högsta nockhöjd är 15 meter

h

2

Högsta nockhöjd är 25 meter

h

3

Högsta totalhöjd på skorsten är 55 meter

h

4

Högsta nockhöjd är 4 meter

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning.

Utförande

b

1

Marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och leds till

dagvattenanläggningar inom respektive verksamhetsområde.

b

2

Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering.

Utnyttjandegrad

e

1

Största totala byggnadsarea är 5000 kvadratmeter. Största

byggnadsarea per enskild byggnad är 1500 kvadratmeter.

e

2

Största totala byggnadsarea är 2500 kvadratmeter. Största

byggnadsarea per enskild byggnad är 1500 kvadratmeter.

e

3

Största byggnadsarea är 50 m² inom användningsområdet

e

4

Största byggnadsarea är 6500 m²

Villkor för startbesked

a

1

Startbesked får inte ges för anläggningar förrän erforderliga

stabilitetshöjande åtgärder har genomförts.

Startbesked får inte ges för anläggning förrän marken där anläggningen ska placeras, har

säkerställts understiga föroreningshalter motsvarande Naturvårdsverkets generella riktvärden

för mindre känslig markanvändning (MKM).

Byggnader

Väg, gångväg

Dike

Gärdsgård

Berg i dagen

Skärmtak

Lövskog

Barrskog

Stödmur

Transformator

Höjdkurvor

Traktnamn

Kvartersgräns/traktgräns

Markhöjder

MUNKEGÄRDE

1:1

Fastighetsbeteckning

Slänt

Fastighetsgräns

Ledningsrätt

Fornlämning

Fornlämning

Lokaliseringskarta

Här är vi

Kommunens aktnummer

Ärendenummer

Lantmäteriets aktnummer

Laga kraft

Upprättad

Detaljplan för verksamheter
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§ 45/2022

Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 (Dnr KS2020/2066)
Sammanfattning
Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och 
utbyggnad av fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. 
Kommunstyrelsen har lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra 
detaljplanen sker en direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal har 
skrivits. 

Detta Marköverlåtelseavtal är det avtal som efter förhandling och upprättande av detaljplan i enlighet 
med markanvisningsavtalet reglerar den aktuella marköverlåtelsen samt därtill hörande åtagandena. 
Villkoren i marköverlåtelseavtalet följer det som tidigare har avtalats i det markanvisningsavtal som nu 
ska ersättas.

Detta Marköverlåtelseavtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av 
kommunstyrelsen i Kungälvs kommun eller den som med stöd av deras delegation har rätt att 
godkänna en sådan överlåtelse. 

Exploatören ska erlägga, 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark.

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtal med tillhörande bilagor ska godkännas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29
Bilaga Bilaga 1. Marköverlåtelseavtal KEAB (1) Plankarta
Bilaga Bilaga 2, Marköverlåtelseavtal KEAB (1)
Bilaga Marköverlåtelseavtal KEAB Tippen 1

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Kungälvs Energi AB 

godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna marköverlåtelseavtalet.   

__________

Expedieras till:  Boris 
Damljanovic 
Kungälvs Energi AB

För kännedom till:
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Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (4)

Sid 1 (4)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-05

Handläggarens namn
Anni Danielsson

2022-03-22

Markanvisningsavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk,
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 (Dnr KS2020/2066-11)

Sammanfattning

Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och utbyggnad av
fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. Kommunstyrelsen har
lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra detaljplanen sker en
direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal skrivs.

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör som ger
exploatören ensamrätt att under vanligtvis två år och under givna villkor förhandla med kommunen
om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Detta markanvisningsavtal
gäller till 2023-12-31, eller till den tidigare tidpunkt då marköverlåtelseavtalet undertecknats av
parterna, eller till det blir klarlagt att det inte kan träffas avtal mellan parterna, såvida inte parterna
kommer överenskommer om ny giltighetstid som beslutas av kommunstyrelsen.

Vid upptäckt förorening står Kommunen för kommande kostnader för fördjupade undersökningar
samt åtgärdsplan och efterbehandling/sanering. Kommunens Miljöenhet beslutar om relevant nivå
av efterbehandling/sanering.

Om Exploatören inte har erhållit bygglov för fjärrvärmeverket inom den i Marköverlåtelseavtalet
föreskrivna tidpunkten har Kommunen rätt att häva överlåtelsen och Marköverlåtelseavtalet är
därmed i sin helhet förfallet.

Exploatören får inte överlåta Markanvisningsavtalet på annan fysisk eller juridisk person, annat än
helägt bolag inom Kungälv Energi AB, utan Kommunens skriftliga medgivande.

Exploatören ska erlägga 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark. Om
marköverlåtelseavtalet inte är undertecknat senast 2022-12-31 kan kommunen omvärdera marken.

Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtal med tillhörande bilagor ska godkännas.

Juridisk bedömning

Kommunen gör en direktavvisning av mark för fjärrvärmeverk. Beslutet stöds av kommunens
antagna styrdokument,  Markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning,
KS2019/0931.



22 Markanvisningsavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 - KS2020/2066-11 Markanvisningsavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 : Markanvisningsavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29

2 (4)

Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om försäljning av offentlig egendom skall 
beaktas när en kommunal fastighet säljs. Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara 
rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljning av kommunal mark samt att kommunallagen 
förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att kommunen ej skall sälja fast 
egendom till ett pris som understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger 
marknadspriset. Fastigheten har värderats av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare för att 
säkerställa att försäljningen sker till ett marknadspris. 

Markanvisningsavtalet har upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994) 
och Plan och bygglagen (2010:900.

Förvaltningens bedömning
Bakgrund

Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och utbyggnad av 
fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. Kommunstyrelsen har 
lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra detaljplanen sker en 
direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal skrivs. 

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör som ger 
exploatören ensamrätt att under vanligtvis två år och under givna villkor förhandla med kommunen 
om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Om markanvisning sker i 
ett tidigt skede kan det innebära att exploatören är delaktig och har en aktiv roll i framtagande av 
detaljplan, utredningsarbete och framställande av projektets ramar. Detta markanvisningsavtal 
gäller till 2023-12-31, eller till den tidigare tidpunkt då marköverlåtelseavtalet undertecknats av 
parterna, eller till det blir klarlagt att det inte kan träffas avtal mellan parterna, såvida inte parterna 
kommer överenskommer om ny giltighetstid som beslutas av kommunstyrelsen. 

En förutsättning för framtida överlåtelse av marken är att Marköverlåtelseavtal avseende 
fjärrvärmeverk tecknas. 

Markanvisningsavtalet syftar till att klargöra genomförandefrågor, ekonomi och övrigt samarbete 
som ska ligga till grund fram till att de slutliga förutsättningarna för exploateringen kan regleras ett 
marköverlåtelseavtal kallat Marköverlåtelseavtalet, mellan Kommunen och Exploatören.

I markanvisningsavtalet står det att inom detaljplaneområdet finns idag verksamheter som kan ha 
gett upphov till föroreningar. Detaljplanebeskrivningen redovisar att inga verksamheter har funnits 
inom de oexploaterade ytor där planen medger nya verksamhetsytor. Kommunen står för 
kostnaden av efterbehandling/sanering inom Exploateringsfastigheten som krävs för att möjliggöra 
syftet med detaljplan vid eventuell markförorening. Kommunen väljer metod för eventuell 
efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. Dock står Exploatören för kostnaden för första 
markundersökningen, oavsett undersökningsresultat.  

 
Vid upptäckt förorening står Kommunen för kommande kostnader för fördjupade undersökningar 
samt åtgärdsplan och efterbehandling/sanering. Kommunens Miljöenhet beslutar om relevant nivå 
av efterbehandling/sanering. Eventuell stilleståndsersättning eller ersättning för kostnader som 
uppstår vid förskjuten tidplan, utgår inte. 

 
I det fall kostnaden för eventuell efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering visar sig stå i orimlig 
proportion, enligt Kommunens bedömning, till projektets nytta och intäkter för Kommunen, har 
Kommunen rätt att häva markköpet. Kommunens åtagande att stå för 
efterbehandlings/saneringskostnader gäller i ett år från tillträdet.   

Om Exploatören inte har erhållit bygglov för fjärrvärmeverket inom den i Marköverlåtelseavtalet 
föreskrivna tidpunkten har Kommunen rätt att häva överlåtelsen och Marköverlåtelseavtalet är 
därmed i sin helhet förfallet.  
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Exploatören får inte överlåta Markanvisningsavtalet på annan fysisk eller juridisk person, annat än 
helägt bolag inom Kungälv Energi AB, utan Kommunens skriftliga medgivande.  

Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtal med tillhörande bilagor ska godkännas och att 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
markanvisningsavtalet. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ”en ökad samordning mellan infrastruktur och 
byggnation i hela kommunen”, då åtgärderna innebär utveckling av befintliga verksamheter som 
redan är försedda med infrastruktur. Föreslagen åtgärd bedöms även vara i linje med målet om ”att 
underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”. Invånare och företag 
kommer även fortsättningsvis att få klimatneutral fjärrvärme.

Kommunstyrelsens resultatmål
Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap skall finnas för 
bostäder, verksamhetsmark och handel”. Resultatmålet ”Minskade utsläpp i luft och vattendrag” 
motverkas inte heller.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
De globala målen ”Hållbar energi för alla” och ”Bekämpa klimatförändringarna” har relevans i detta 
ärende. Bedömningen är att värmeverket kommer att använda koldioxidneutralt biobränsle för 
energialstring vilket innebär att dessa mål inte motverkas.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger för aktuellt område 
verksamhetsområde. Vidare föreslås i ÖP att befintliga industriområden bör förtätas. Enligt mål i 
kommande avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet” ska minst 90 % av användarna tycka 
att det är enkelt att förebygga, återanvända och hantera avfall på rätt sätt. För att uppnå detta mål 
behöver ÅVC-verksamheten utvecklas och byggas ut. Vid planarbete ska kommunens 
dagvattenplan följas. Denna anger bland annat att dagvatten i första hand ska fördröjas på 
fastigheten.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Såväl fjärrvärmeverk som ÅVC kommer Kungälvs invånare och näringsliv till gagn. Då
infrastruktur redan är utbyggd i närområdet kan föreslagen åtgärd anses vara positiv ur ett 
skattebetalarperspektiv då inga investeringar i infrastruktur sannolikt kommer att behövas. 
Bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i aktuellt ärende.

Ekonomisk bedömning
Exploatören ska erlägga, 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark. Om 
marköverlåtelseavtalet inte är undertecknat senast 2022-12-31 kan kommunen omvärdera marken.

En värdering av marken är utförd av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare för att säkerställa 
att försäljningen sker till ett marknadspris. Värdetidpunkten baseras på förhållandena i 
lagakraftvunnen detaljplan. Kommunen bekostade värderingen. 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap men den allmänna platsmarken består endast av 
ett naturområde, en skogsridå.  

Kommunen står för eventuella kostnaden av efterbehandling/sanering inom 
Exploateringsfastigheten som krävs för att möjliggöra syftet med detaljplan vid eventuell 
markförorening. Kommunen väljer metod för eventuell 
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efterbehandling/avhjälpandeåtgärd/sanering. Dock står Exploatören för kostnaden för första 
markundersökningen, oavsett undersökningsresultat. Vid upptäckt förorening står Kommunen för 
kommande kostnader för fördjupade undersökningar samt åtgärdsplan och 
efterbehandling/sanering. Kommunens Miljöenhet beslutar om relevant nivå av 
efterbehandling/sanering. 

Förvaltningen bedömer att ovan nämnd intäkt kommer under år 2022. 

Vid lagakraftvunnen detaljplan bekostar Exploatören hela plankostnaden. I det fall detaljplan inte 
antas eller inte vinner laga kraft står Exploatören för risken och plankostnaderna. Om projektet 
avbryts till följd av att detaljplanen ej antas eller exploatörens eget beslut står exploatören risken 
och kostnaderna Detta innebär att exploatören då ska betala alla nedlagda plantkostnader, 
exploatören har inte någon rätt till ersättning, ersättning för eventuella merkostnader eller nytt 
markanvisningsavtal från kommunen.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat markanvisningsavtal mellan kommunen och Kungälvs Energi AB godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 

markanvisningsavtalet.  

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling 

Expedieras till:  
Boris Damljanovic 
Kungälvs Energi AB

För kännedom till:
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 45/2022

Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 (Dnr KS2020/2066)
Sammanfattning
Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och 
utbyggnad av fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. 
Kommunstyrelsen har lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra 
detaljplanen sker en direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal har 
skrivits. 

Detta Marköverlåtelseavtal är det avtal som efter förhandling och upprättande av detaljplan i enlighet 
med markanvisningsavtalet reglerar den aktuella marköverlåtelsen samt därtill hörande åtagandena. 
Villkoren i marköverlåtelseavtalet följer det som tidigare har avtalats i det markanvisningsavtal som nu 
ska ersättas.

Detta Marköverlåtelseavtal får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av 
kommunstyrelsen i Kungälvs kommun eller den som med stöd av deras delegation har rätt att 
godkänna en sådan överlåtelse. 

Exploatören ska erlägga, 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark.

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtal med tillhörande bilagor ska godkännas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29
Bilaga Bilaga 1. Marköverlåtelseavtal KEAB (1) Plankarta
Bilaga Bilaga 2, Marköverlåtelseavtal KEAB (1)
Bilaga Marköverlåtelseavtal KEAB Tippen 1

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Kungälvs Energi AB 

godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna marköverlåtelseavtalet.   

__________

Expedieras till:  Boris 
Damljanovic 
Kungälvs Energi AB

För kännedom till:
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§ 44/2022

Markanvisningsavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29 (Dnr KS2020/2066)
Sammanfattning
Kungälvs energi AB har inkommit med en planansökan gällande planläggning och 
utbyggnad av fjärrvärmeverket. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering. 
Kommunstyrelsen har lämnat ett positivt planbesked (KS2020/0823–8). För att genomföra 
detaljplanen sker en direktanvisning till Exploatören och ett markanvisningsavtal skrivs. 

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör som ger 
exploatören ensamrätt att under vanligtvis två år och under givna villkor förhandla med kommunen 
om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Detta markanvisningsavtal 
gäller till 2023-12-31, eller till den tidigare tidpunkt då marköverlåtelseavtalet undertecknats av 
parterna, eller till det blir klarlagt att det inte kan träffas avtal mellan parterna, såvida inte parterna 
kommer överenskommer om ny giltighetstid som beslutas av kommunstyrelsen. 

Vid upptäckt förorening står Kommunen för kommande kostnader för fördjupade undersökningar 
samt åtgärdsplan och efterbehandling/sanering. Kommunens Miljöenhet beslutar om relevant nivå av 
efterbehandling/sanering. 

Om Exploatören inte har erhållit bygglov för fjärrvärmeverket inom den i Marköverlåtelseavtalet 
föreskrivna tidpunkten har Kommunen rätt att häva överlåtelsen och Marköverlåtelseavtalet är därmed 
i sin helhet förfallet.  

Exploatören får inte överlåta Markanvisningsavtalet på annan fysisk eller juridisk person, annat än 
helägt bolag inom Kungälv Energi AB, utan Kommunens skriftliga medgivande.  

Exploatören ska erlägga 400 kr/kvm till Kommunen såsom ersättning för överförd mark. 
Om marköverlåtelseavtalet inte är undertecknat senast 2022-12-31 kan kommunen 
omvärdera marken.

Förvaltningen föreslår att markanvisningsavtal med tillhörande bilagor ska godkännas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Markanvisningsavtal för Kungälv Energi AB gällande Värmeverk, 
Munkegärde 1:1 & Munkegärde 3:29
Bilaga 0564_001.pdf

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat markanvisningsavtal mellan kommunen och Kungälvs Energi AB 

godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna markanvisningsavtalet.  
__________
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Damljanovic 
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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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (6)

Sid 1 (6)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-05

Handläggarens namn 2022-03-09
Johan Hellborg

Planbesked för handel, Gärdet 1:1 (Dnr KS2021/2015-2)

Sammanfattning

Ansökan avser byggnation av cirka 8 600 kvm handel, det tillkommer parkering för ändamålet.
Totalt behövs ca 25 000 kvm yta.

Det aktuella området är delvis inventerad jordbruksmark och delvis en kulle. Området sluttar mot
E6. Höjdskillnaden inom området är 7-12 meter, från lägsta nivå utmed utfarten till E6 till högsta
mot skogen till norr samt toppen på kullen. Området ligger 400-700 meter nordväst om
Kongahälla/Gärdet med bl.a. bostäder, handel, service och skola.

I området finns fjärrvärmeledning, vatten- avlopps- och dagvattenledningar som kommer att behöva
flyttas vid exploatering. Det kan eventuellt även finnas andra ledningar i området.

En prövning av handel på platsen bedöms möjlig att pröva med detaljplan. Lämplig omfattning och
placering får utredas i detaljplaneläggningen. Planläggningen innebär att fastighetsreglering mellan
kommunen och sökande behöver ske.

Juridisk bedömning

Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen.

Miljöbalkens 2 kap 6 § anger att en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska
placeras utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Ansökan avser byggnation av cirka 8 600 kvm handel, det tillkommer parkering för ändamålet.
Totalt behövs ca 25 000 kvm yta.

Lagfaren ägare till fastigheten är Kungälvs kommun. Sökanden är Biltema Real Estate Sweden AB.



23 Planbesked för handel, Gärdet 1:1 - KS2021/2015-2 Planbesked för handel, Gärdet 1:1 : Planbesked för handel, Gärdet 1:1

2 (6)

 

Bild 1. Det aktuella områdets lokalisering i Kungälv. 

Det aktuella området är delvis inventerad jordbruksmark och delvis en kulle. Området sluttar mot 
E6. Höjdskillnaden inom området är 7-12 meter, från lägsta nivå utmed utfarten till E6 till högsta 
mot skogen till norr samt toppen på kullen. Området ligger 400-700 meter nordväst om 
Kongahälla/Gärdet med bl.a. bostäder, handel, service och skola.

Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger delar av området som närströvområde. 
Området har inte stöd för exploateringen i översiktsplanen.

Aktuellt område omfattas av stadsplan nr 1753+1753a, lagakraftvunna 1988 och 2017 anger 
området i sin helhet som ”park eller plantering”.
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Bild 2. Förslag på bebyggelse.
 
I området finns fjärrvärmeledning, vatten- avlopps- och dagvattenledningar som kommer att behöva 
flyttas vid exploatering. Det kan eventuellt även finnas andra ledningar i området.

Området ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA.

Föreslagen planansökan kommer att påverka viktigt va-infrastruktur av större dimensioner. Om 
infart och parkeringsplats anläggs vid föreslagen plats i planansökan, kommer detta innebära att 
befintliga ledningar behöver flyttas och skyddas. Beroende på hur man utformar vägen och 
parkeringsplatsen kommer olika åtgärder att behövas. 

I planansökan har man placerat en ny infartsväg över ett befintligt dike. Diket omhändertar inte 
enbart motorvägens dagvatten från vägbanan utan är också en del av Komarksbäcken.  
Komarksbäcken avleder dagvatten ifrån halva Rollsbo industriområde och hela norra Kungälv. 
Komarksbäcken är öringförande, vilket innebär krav på dagvattenkvaliteten i utsläppspunkt. 
Dagvattnet kommer behöva renas och fördröjas inom kvartersmarken innan det når 
förbindelsepunkt eller recipient.  

Volymen på diket kan inte minskas utan att kommunen riskerar översvämningar på motorvägen, 
Kongahälla bostadsområde och i områdena uppströms och nedströms då specifikt Ytterbyvägen. 

Området ligger inom 150 meter från farligt gods-led, vilket innebär att riskutredning behöver göras i 
planarbetet. Det finns även kvicklera i marken enligt geoteknisk utredning GF369 från 1985, behov 
av ytterligare geoteknisk utredning finns.
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Större delen av området ligger inom inventerad jordbruksmark. Bedömning av brukningsvärdet 
behöver göras under eventuellt planarbete.

Områdets placering förutsätter ny anslutning till Marstrandsvägen. Trafikutredning behövs, 
kapaciteten i det kommunala trafiksystemet samt E6 behöver utredas med tillkommande 
trafikalstring. Trafiken kan även ge upphov till buller för Kungälvs sjukhus, samt eventuellt ljus- och 
luftföroreningar. Eventuellt planläggning bör delfinansiera övergripande undersökningar för trafiken, 
luft och bullersituationen i stadskärnan (utredningar inom genomförbarhetsstudie stadskärnan). 

Kungälvs sjukhuset har helikopterplats med inflygningsväg som kommer att behövs beaktas. 
Flyghinderanalys föreslås.

Inga kända fornlämningar finns inom aktuellt område. På fastigheten har det dock legat en gård, 
eventuellt finns fornlämningar.

Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen, på begäran av någon som avser att 
bl.a. vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett 
planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. 

Enligt 5 kap. 5 § PBL ska kommunen, om den avser att inleda en planläggning, i planbeskedet 
ange bl.a. den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till 
ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.

Bedömning
En prövning av handel på platsen bedöms möjlig att pröva med detaljplan. Lämplig omfattning och 
placering får utredas i detaljplaneläggningen. Planläggningen innebär att fastighetsreglering mellan 
kommunen och sökande behöver ske.

För att minimera påverkan på naturen bör planläggning ske så att byggnader, vägar och 
anläggningar anpassa till terrängen så långt det är möjligt. Befintlig gång- och cykelväg är mycket 
viktig för tillgängligheten och ny koppling över Marstrandsvägen behöver studeras i planläggningen.

Inom planläggningen kommer utredningar rörande bl.a. underjordiska ledningar, dagvatten/skyfall, 
farligt gods, geoteknik, trafik, ljus, luftkvalitet, buller, flyghinder, fornlämningar samt brukningsvärde 
för jordbruksmark.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunstyrelsens resultatmål
Föreslagen planläggning kommer vid färdigställande att bidra till målet planberedskap för bostäder, 
verksamhetsmark och handel.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Större delen av de delmål som Agenda 2030 behandlar rör åtgärder på en högre nivå än aktuellt 
ärende och berör till stora delar utvecklingsländer och andra faktorer som inte är relevanta i aktuellt 
ärende.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger delar av aktuellt område som 
närströvområde. Enligt Naturvårds- och friluftsplanen ska inte omfattande exploatering ske inom 
närströvområden.

Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 har som syfte att tala om hur Kungälvs kommun ska 
arbeta för att skapa bättre förutsättningar för företagande. Ett av målen är att Kungälvs kommun är 
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en del av en storstadsregion i Europa som har bäst klimat för företagande. Att möjliggöra för företag 
att expandera i kommunen bedöms vara i linje med näringslivsplanens syfte och målsättning.

Vid eventuellt planarbete ska kommunens dagvattenplan följas. Denna anger bl.a. att dagvatten i 
första hand ska fördröjas på respektive fastighet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Föreslagen åtgärd är positiv ur ett näringslivsperspektiv då nya företag kan etablera sig i 
kommunen. Då infrastruktur redan är utbyggd i närområdet kan föreslagen åtgärd anses vara 
positiv ur ett skattebetalarperspektiv då inga investeringar i infrastruktur sannolikt kommer att 
behövas. 

Bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i aktuellt ärende. 

Miljöenheten har påtalat risk för ökade ljus- och bullerstörningar samt försämrad luftkvalitet för 
Kungälvs sjukhus. Detta bedöms vara negativt ur ett medborgarperspektiv. Sett ut 
demokratiperspektiv får medborgare chans att yttra sig i en eventuell planläggnings samråd och 
granskning.

Även tillgången till närströvområden påverkas negativt, dock är området angränsande till 
Marstrandsvägen, E6 och dess på- och avfarter vilket minskar dess rekreationella värde.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Föreslagen åtgärd kommer att medföra behov av resurssättning till att detaljplanearbetet startas.

Ekonomisk bedömning

Eventuell planläggning kommer att föregås av att plankostnadsavtal upprättas och eventuellt delvis 
som exploateringsprojekt. I detta skede har behov av kommunala följdinvesteringar identifieras. Det 
handlar främst om flytt av underjordiska ledningar. Den största kostnaden kommer vara flytt av 
fjärrvärmeledning, i en tidig prognos beräknas den kosta högst 4 miljoner. Det tillkommer även 
andra mindre kostnader för vatten-, avlopps- och dagvattenledningar.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL). 
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna 
påbörjas 2023 och detaljplan antas 2025. Denna uppskattning kan ändras.

Avgift: 19 320 kr

Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Övriga upplysningar

Detta beslut kan inte överklagas.

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till: Biltema Real Estate Sweden AB 
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten

För kännedom till: Fredric Norrå, Planering och myndighet/Samhälle och utveckling 
Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling 
Amanda Staf, Projektenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling 
Johan Hellborg, Plan/Samhälle och utveckling
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Teckenförklaring (status) 
FSL  = Förslag BH = Bygghandling 
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21-08-24   

M00-01-01  FSL SITUATIONSPLAN 1:500 
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 SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 

ADRESS 

TELEFON

FAX 

E-POST 

HEMSIDA 

Stadshuset · 442 81 Kungälv 

0303-23 80 00 

0303-190 35 

kommun@kungalv.se 

www.kungalv.se 

BEGÄRAN OM PLANBESKED 

Skicka blanketten till: 

   eller: 

kommun@kungalv.se 

Kungälvs kommun/Plan 
Stadshuset 
442 81 Kungälv 

Fastighet och fastighetsägare 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Namn (företag eller privatperson) Organisationsnummer/personnummer 

Utdelningsadress (gata, box) Telefon dagtid (även riktnummer) 

Postnummer Ort E-postadress

Eventuell kontaktperson 

Sökande (om annan än fastighetsägare) 
Namn (företag eller privatperson) Organisationsnummer/personnummer 

Utdelningsadress (gata, box) Telefon dagtid (även riktnummer) 

Postnummer Ort E-postadress

Eventuell kontaktperson 

Ärendet gäller planläggning av område 

☐Enbostadshus ☐Enbostadshus i grupp ☐Radhus, parhus, kedjehus ☐Tvåbostadshus

☐Fritidshus ☐Flerbostadshus ☐Studentbostadshus ☐Hus för äldre eller funktionshindrade

☐Annat specialbostadshus ☐Handel ☐Kontor ☐Lager, industri, hantverk

☐Annan byggnad eller anläggning. Ange vilken: ___________________________________________________________

Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter 

☐Hyresrätt ☐Bostadsrätt ☐Äganderätt

Produktion 
Antal månader Sammanlagd byggnadsarea Därav bruttoarea bostäder 

Uppskattad sammanlagd produktionskostnad, inklusive moms tusentalkronor Byggnadsarbetena avses att påbörjas, datum 
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TELEFON
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E-POST 
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Beskrivning och motivering av projektet 

Bilagor 

☐Situationsplan eller karta ☐Geoteknisk undersökning ☐VA-lösning ☐Trafiklösning
över området (obligatorisk) (översiktlig)

☐Översiktlig miljöbedömning ☐Energi- och hushållning ☐Tillgänglighet ☐Hälsa och säkerhet

☐Avfall ☐Exploateringsgrad/BTA ☐Modell, fotomontage eller liknande

☐Riskanalys ☐Upphävande av strandskydd ☐Hustyper

Avgift 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa 

Underskrift 
Fastighetsägarens underskrift Namnförtydligande 

Fastighetsägarens underskrift Namnförtydligande 

Sökandens underskrift (om annan än fastighetsägaren) Namnförtydligande 

Information 

PBL 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser 

1 §  Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och områdesbestämmelser upprättas, antas, 
ändras och upphävs samt om besked från kommunen om att inleda en sådan planläggning. 

Planbesked 
2 §  På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller 

upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin 
avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. 

3 §  En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med 
den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs. 

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär 
och ungefärliga omfattning. 

4 §  När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § ska kommunen ge sitt 
planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om 
något annat. 

5 §  Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning. Om kommunen avser att 
inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt 
kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra 
eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser. 
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det. 
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Information till den registrerade enligt GDPR
Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens (1949:105) regler om allmänna 
handlingar och kan komma att lämnas ut till andra i enlighet med offentlighetsprincipen (var och ens rätt till 
insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar), med undantag för 
de inskränkningar i offentligheten som gäller för uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400).

De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi 
behöver spara och behandla dessa uppgifter för att handlägga ärendet i enlighet med Plan- och bygglag 
(2010:900). Dina uppgifter kommer att delas inom kommunen med den personal som behöver uppgifterna 
för att utföra sitt arbete samt med de personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens 
räkning. Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part, men endast om så krävs enligt lag. Den 
rättsliga grunden för behandlingen är Plan- och bygglag (2010:900).

Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna raderas sedan i 
enlighet med kommunens gallringsföreskrifter men kan komma att bevaras för arkivändamål. Dina uppgifter 
kan komma att överföras till tredje land, dock endast som ett led i teknisk support och enbart till parter som 
är bundna av dataskyddsförordningen genom avtal.

Kategorier av personuppgifter som berörs: Namn, adress, personnummer,  fastighetsbeteckning, 
telefonnummer,  mailadress.  

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt till information och ett registerutdrag med 
information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan även begära rättelse, begränsning och radering av 
dina uppgifter samt göra invändningar och i vissa fall begära överflyttning av dina uppgifter 
(dataportabilitet). Du når våra dataskyddsombud på dataskyddsombud@kungalv.se. Om du har klagomål på 
vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är 
Datainspektionen. datainspektionen@datainspektionen.se. 
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From: Magnus Nilsson
Sent: Wed, 24 Nov 2021 17:07:18 +0000
To: Kungälvs kommun
Attachments: Ritningsförteckning A 210824.pdf, A40.2-101_FSL_A1L_210824.pdf, begaran-
om-planbesked_påbörjad (Nyköping).pdf, M00-01-00_FSL_A1_210824.pdf, M00-01-
01_FSL_A1_210824.pdf, M00-01-02_FSL_A1_210824.pdf

Hej

Härmed skickar Biltema Real Estate AB in en ”Begäran om planbesked” på del av fastighet Gärdet 1:1,
där vi vill expander med ett flaggskeppsvaruhus.

Återkom om ni anser att något saknas.

Med vänlig hälsning/ Best regards,

Magnus Nilsson
Byggchef

Tel: + 46-0768 92 73 58
magnus.nilsson@biltema.com

Biltema Real Estate AB
Garnisonsgatan 26, 3nd FL
S-254 66 Helsingborg, Sweden
www.biltema.com
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-12
Sida 18 (27)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 47/2022

Planbesked för handel, Gärdet 1:1 (Dnr KS2021/2015)
Sammanfattning
Ansökan avser byggnation av cirka 8 600 kvm handel, det tillkommer parkering för 
ändamålet. Totalt behövs ca 25 000 kvm yta. Det aktuella området är delvis inventerad 
jordbruksmark och delvis en kulle. Området sluttar mot E6. Höjdskillnaden inom området 
är 7-12 meter, från lägsta nivå utmed utfarten till E6 till högsta mot skogen till norr samt 
toppen på kullen. Området ligger 400-700 meter nordväst om Kongahälla/Gärdet med bl.a. 
bostäder, handel, service och skola.

I området finns fjärrvärmeledning, vatten- avlopps- och dagvattenledningar som kommer att 
behöva flyttas vid exploatering. Det kan eventuellt även finnas andra ledningar i området.

En prövning av handel på platsen bedöms möjlig att pröva med detaljplan. Lämplig 
omfattning och placering får utredas i detaljplaneläggningen. Planläggningen innebär att 
fastighetsreglering mellan kommunen och sökande behöver ske.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planbesked för handel, Gärdet 1:1
Bilaga Ritningsförteckning A 210824.pdf
Bilaga A40.2-101_FSL_A1L_210824.pdf
Bilaga begaran-om-planbesked_påbörjad (Nyköping).pdf
Bilaga M00-01-00_FSL_A1_210824.pdf
Bilaga M00-01-01_FSL_A1_210824.pdf
Bilaga M00-01-02_FSL_A1_210824.pdf
Bilaga Mailkommunikation, ansökan

Förslag till kommunstyrelsen
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL). 
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna 
påbörjas 2023 och detaljplan antas 2025. Denna uppskattning kan ändras.

__________

Avgift: 19 320 kr

Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Övriga upplysningar

Detta beslut kan inte överklagas.

Expedieras till: Biltema Real Estate Sweden AB 
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-12
Sida 19 (27)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

För kännedom till: Fredric Norrå, Planering och myndighet/Samhälle och utveckling 
Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling 
Amanda Staf, Projektenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling 
Johan Hellborg, Plan/Samhälle och utveckling
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-12
Sida 18 (27)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 47/2022

Planbesked för handel, Gärdet 1:1 (Dnr KS2021/2015)
Sammanfattning
Ansökan avser byggnation av cirka 8 600 kvm handel, det tillkommer parkering för 
ändamålet. Totalt behövs ca 25 000 kvm yta. Det aktuella området är delvis inventerad 
jordbruksmark och delvis en kulle. Området sluttar mot E6. Höjdskillnaden inom området 
är 7-12 meter, från lägsta nivå utmed utfarten till E6 till högsta mot skogen till norr samt 
toppen på kullen. Området ligger 400-700 meter nordväst om Kongahälla/Gärdet med bl.a. 
bostäder, handel, service och skola.

I området finns fjärrvärmeledning, vatten- avlopps- och dagvattenledningar som kommer att 
behöva flyttas vid exploatering. Det kan eventuellt även finnas andra ledningar i området.

En prövning av handel på platsen bedöms möjlig att pröva med detaljplan. Lämplig 
omfattning och placering får utredas i detaljplaneläggningen. Planläggningen innebär att 
fastighetsreglering mellan kommunen och sökande behöver ske.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planbesked för handel, Gärdet 1:1
Bilaga Ritningsförteckning A 210824.pdf
Bilaga A40.2-101_FSL_A1L_210824.pdf
Bilaga begaran-om-planbesked_påbörjad (Nyköping).pdf
Bilaga M00-01-00_FSL_A1_210824.pdf
Bilaga M00-01-01_FSL_A1_210824.pdf
Bilaga M00-01-02_FSL_A1_210824.pdf
Bilaga Mailkommunikation, ansökan

Förslag till kommunstyrelsen
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL). 
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna 
påbörjas 2023 och detaljplan antas 2025. Denna uppskattning kan ändras.

__________

Avgift: 19 320 kr

Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Övriga upplysningar

Detta beslut kan inte överklagas.

Expedieras till: Biltema Real Estate Sweden AB 
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten
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Handläggares namn
Annelie Svantesson och Eva Söderholm 

4/8/2022

Sektor Trygghet och stöds Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 
(Dnr KS2022/0424-1)
Sammanfattning
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvalitéten. Syftet med kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är att ge en samlad bild 
av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i verksamheten under året som gått. Det blir också 
ett underlag till planeringen av fortsatt systematiskt kvalitetsarbete under kommande år. 
Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. 

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet följer ett årshjul där planering och genomförande av 
åtgärder, analys av avvikelser och egenkontroller, identifiering av risker och riskbedömning 
systematiskt utförs. Arbetet bedrivs parallellt med analyser och utvärdering för innevarande 
år, samtidigt med planering och riskbedömning för kommande år. 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 
verksamhetens kvalitet. Synpunkter och klagomål som identifierats som avvikelser under året 
har tagits emot, utretts och åtgärdats av närmaste chef.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen finns tillgänglig (efter beslut) på kommunens 
hemsida för den som önskar ta del av den.

Sektor Trygghet och stöd föreslår att den upprättade Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen för 2021 godkänns.

Juridisk bedömning 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvaliteten. Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits, vilka åtgärder som vidtagit för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 
har uppnåtts.
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Förvaltningens bedömning
I Socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För 
utförande av nämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och 
erfarenhet. Kvalitet i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade innehåller motsvarande bestämmelse. 
Även Hälso- och sjukvårdslagen lyfter fram kraven på god vård och god kvalitet.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 menas med kvalitet att en verksamhet uppfyller de krav och 
mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats 
med stöd av sådana föreskrifter.

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade bör med dokumentationen som utgångspunkt varje år 
upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå hur det systematiska 
arbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att 
säkra verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som har uppnåtts.

Enligt Patientsäkerhetslagen har vårdgivaren skyldighet att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. Detta innebär att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen och 
tandvårdslagen upprätthålls. Enligt samma lag ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka 
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. Berättelsen ska hållas tillgänglig för 
den som önskar ta del av den.

Syftet med en gemensam Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse är att ge en samlad bild av 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i verksamheten under året som gått. Det blir också ett 
underlag till planeringen av fortsatt systematiskt kvalitetsarbete under kommande år.

Verksamhetens bedömning är att sektorns Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse följer 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) samt Patientsäkerhetslagen. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål 
gällande en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet relaterar till globala mål i Agenda 2030 för hållbar 
utveckling genom mål 3 ”God hälsa och välbefinnande”

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Det finns ett flertal styrdokument som relaterar till kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet, 
t.ex. kostpolicy, program sociala hållbarhet med underliggande äldreplan, plan för det 
funktionshinderpolitiska arbetet samt social översiktsplan. 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Det arbete som görs inom socialtjänst och hälso- och sjukvård riktas direkt till brukare och 
medborgare och ska vara av god kvalitet och ge en trygg och säker vård och omsorg.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen berör inte direkt medarbetare utan berör främst ett 
medborgar- och brukarperspektiv. 

Ekonomisk bedömning
Att godkänna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen innebär ingen ekonomisk påverkan. 
Det är ett underlag till fortsatt planering och arbete med systematiskt kvalitetsarbete under 
kommande år. De åtgärder som kan komma att genomföras finansieras inom befintlig 
budgetram.  

Förslag till beslut
Sektor Trygghet och stöds Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2021 godkänns.

Lena Arnfelt Anna Mårtén
Sektorchef Verksamhetschef
Trygghet och Stöd Hälso- och sjukvård

                                                                   

Expedieras till: 
Lena Arnfelt
Anna Mårten

För kännedom till:
Annelie Svantesson
Eva Söderholm

 



24 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2022 - KS2022/0424-1 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 : Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2021

 

 

 
   

  Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse 2021 

  



24 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2022 - KS2022/0424-1 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 : Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2021

  
 

Kommunstyrelse, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 2(38) 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning ................................................................................................... 4 

2 Inledning ............................................................................................................... 5 

2.1 Vad är kvalitet i verksamheten?........................................................................................... 5 

2.2 Vad är patientsäkerhet? ....................................................................................................... 5 

2.3 Syfte ..................................................................................................................................... 6 

3 Kvalitetsberättelse ................................................................................................. 7 

3.1 Mål och strategier för kvalitetsarbetet ................................................................................. 7 

3.2 Struktur för kvalitetsarbetet under året ............................................................................... 7 

3.3 Resultat, analys och uppföljning ......................................................................................... 8 

3.3.1 Riskanalys......................................................................................................................................... 8 

3.3.1.1 Socialtjänstprocessen ........................................................................................................................................................................ 8 

3.3.1.2 Hälso- och sjukvårdsprocessen ...................................................................................................................................................... 9 

3.3.1.3 Stödprocesser ..................................................................................................................................................................................... 9 

3.3.2 Lex Sarah ........................................................................................................................................ 10 

3.3.3 Avvikelser, synpunkter och klagomål ............................................................................................. 10 

3.3.3.1 Inkomna avvikelser .........................................................................................................................................................................11 

3.3.4 Ej verkställda beslut ....................................................................................................................... 11 

3.3.5 Egenkontroll nationell nivå ............................................................................................................ 12 

3.3.5.1 Kommunens kvalitet i korthet, KKiK ........................................................................................................................................12 

3.3.5.2 Öppna jämförelser ..........................................................................................................................................................................12 

3.3.5.3 Socialstyrelsens nationella brukarundersökning för äldreomsorgen ......................................................................................16 

3.3.6 Egenkontroller kopplade till socialtjänstprocessen och hälsosjukvårdsprocessen ........................ 16 

3.3.6.1 Socialtjänstprocessen ......................................................................................................................................................................16 

3.3.6.2 Ledningsprocesser ..........................................................................................................................................................................17 

3.3.7 Frågeformulär kvalitet .................................................................................................................... 18 

3.3.7.1 Vårdhygienisk standard ..................................................................................................................................................................18 

3.3.7.2 Systematiskt förbättringsarbete ....................................................................................................................................................20 

3.3.7.3 Dokumentation ...............................................................................................................................................................................20 

3.3.7.4 Kost ...................................................................................................................................................................................................21 

3.4 Självskattning av kvalitet från leverantör av hemtjänst ...................................................... 21 

3.5 Samverkan för att säkra kvaliteten ..................................................................................... 21 

3.6 Övrigt kvalitetsarbete under året ........................................................................................22 

3.7 Mål och strategier för kvalitetsarbetet kommande år ........................................................24 



24 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2022 - KS2022/0424-1 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 : Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2021

  
 

Kommunstyrelse, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 3(38) 

4 Patientsäkerhetsberättelse .................................................................................. 25 

4.1 Övergripande mål och strategier ........................................................................................25 

4.2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet ...........................................................25 

4.3 Struktur för uppföljning och utvärdering ...........................................................................27 

4.4 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för 

ökad patientsäkerhet ..........................................................................................................27 

4.5 Samverkan för att förebygga vårdskador ............................................................................32 

4.6 Riskanalys ...........................................................................................................................33 

4.7 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet ...............................................34 

4.8 Hantering av synpunkter och klagomål .............................................................................34 

4.9 Samverkan med patienter och närstående .........................................................................34 

4.10 Resultat ...............................................................................................................................34 

4.10.1 Inkomna avvikelser under året och analys ..................................................................................... 36 

4.10.2 Frågeformulär patientsäkerhet ....................................................................................................... 37 

4.10.2.1 Patientsäkerhet ................................................................................................................................................................................37 

4.11 Mål och strategier för kommande år ..................................................................................38 

 

  



24 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2022 - KS2022/0424-1 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 : Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2021

  
 

Kommunstyrelse, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 4(38) 

1 Sammanfattning 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitéten. Syftet 
med kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är att ge en samlad bild av kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet i verksamheten under året som gått. Det blir också ett underlag till planeringen 
av fortsatt systematiskt kvalitetsarbete under kommande år.  

Under 2020 och 2021 har huvuduppgiften varit att förebygga smittspridning och sjukdom i Covid -19 
hos de mest sjuka äldre, i hemsjukvård, på vård och omsorgsboende och i ordinärt boende. Hela 
samhället påverkades och helt nya insatser prioriterades. Vård- och omsorgspersonal, enhetschefer och 
legitimerad personal har arbetat hårt för att skydda omsorgstagare och brukare. Riktlinjer har reviderats 
och ofta har handlingsplanen skrivits om, vilket i sin tur har inneburit att chefer och personal fått nya 
riktlinjer och rutiner att förhålla sig till. 

Vaccination mot Covid- 19 har pågått under hela året och startade upp vid årsskiftet 2020-2021.  
Dos 1-3 till brukare/patient har givits av legitimerade sjuksköterskor i kommunen. Dos 1-3 till personal 
har givits av externa vårdgivare. 

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet följer ett årshjul där planering och genomförande av åtgärder, 
analys av avvikelser och egenkontroller, identifiering av risker och riskbedömning systematiskt utförs.  
Arbetet bedrivs parallellt med analyser och utvärdering för innevarande år, samtidigt med planering och 
riskbedömning för kommande år. 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. 
Synpunkter och klagomål som identifierats som avvikelser under året har tagits emot, utretts och 
åtgärdats av närmaste chef. 
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2 Inledning 

2.1 Vad är kvalitet i verksamheten? 

I Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap § 3 framgår att insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För 
utförande av socialnämndens uppgifter skall finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 
Kvalitet i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) § 6 innehåller motsvarande bestämmelse. Även hälso- och 
sjukvårdslagen lyfter fram kraven på god vård och god kvalitet (HSL 2 a §). 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
SOSFS 2011:9 menas med kvalitet att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för 
verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och 
service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 

Utifrån ovanstående lagstiftning och föreskrifter ska verksamheten systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra kvaliteten. Arbetet med detta ska dokumenteras. 

 

 

Vårdgivaren (enligt HSL) eller den som bedriver socialtjänst bör med dokumentationen som 
utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå hur det 
systematiska arbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att 
säkra verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som har uppnåtts. 

2.2 Vad är patientsäkerhet? 

Enligt 3 kap Patientsäkerhetslagen (2010:659) har vårdgivaren skyldighet att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. Detta innebär att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på 
ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen upprätthålls. 
Enligt 3 kap. 10 § samma lag ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat 
som har uppnåtts. Berättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
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2.3 Syfte 

Syftet med kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är att ge en samlad bild av kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet i verksamheten under året som gått. Detta blir också ett underlag till 
planeringen av fortsatt systematiskt kvalitetsarbete under kommande år. 
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3 Kvalitetsberättelse 

3.1 Mål och strategier för kvalitetsarbetet 

Enligt 3 kap 3 § Socialtjänstlagen (lag 2001:453) ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. 
För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och 
erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag 
(2009:596) 

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lag 1993:387) finns också en kvalitetsparagraf, 
6 §, som anger att verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda 
samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och 
medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. För verksamheten enligt denna lag ska det finnas den personal som behövs för att 
ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. Lag (2005:125). 

3.2 Struktur för kvalitetsarbetet under året 

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 är utarbetat och publicerat på 
kommunens intranät. Socialtjänstens process är beskriven med huvudprocesser, stöd- och 
ledningsprocesser. Utarbetade rutiner som är kopplade till processerna finns publicerade i 
ledningssystemet. 

Kvalitetsarbetet följer ett årshjul där planering och genomförande av åtgärder, analys av avvikelser och 
egenkontroller, identifiering av risker och riskbedömning systematiskt ska utföras. Utvärdering och 
uppföljning av åtgärder ska ske. Arbetet bedrivs parallellt med analyser och utvärdering för innevarande 
år, samtidigt med planering och riskbedömning för kommande år. 

Kvalitetsarbetet med analyser, planer, kontroller, inventeringar av risker och utvärderingar 
dokumenteras i verktyget Stratsys och resulterar i en årlig kvalitetsrapport. 
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3.3 Resultat, analys och uppföljning 

En kartläggning av sektorns processer utfördes 2016-2017 (socialtjänst, hälso-och sjukvård och 
stödprocesser). Som utgångspunkt för de identifierade riskerna i kvalitetsplan 2021 har processerna och 
dess aktiviteter använts. 
 
Identifierade risker i 2021 års kvalitetsplan utifrån socialtjänstprocessen handlar till exempel om: 

• Rapporter om avvikelser ger inte önskad effekt, risk att det inte leder till någon åtgärd 
alternativt att de inte rapporteras in (delprocesser: hantera avvikelser, analysera, utreda och 
åtgärda) 

• Brukaren får inte rätt stöd (delprocesser: påbörja och planera genomförandet, upprätta 
genomförandeplan) 

• Bristande samverkan mellan enheter (delprocesser: utredning och/eller planering av 
uppdrag/genomförande av insats) 

• Uppföljning görs inte på uppdrag (delprocesser: genomföra och kontinuerligt följa upp, utföra 
uppdrag enligt genomförandeplan) 

3.3.1 Riskanalys 

I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att identifiera risker och därefter bedöma allvarlighets- och 
sannolikhetsgrad av dessa. Detta görs på enhetsnivå. I tabellerna nedan visas vilka processer, aktiviteter 
samt risker som valts ut för riskbedömning under året. 

3.3.1.1 Socialtjänstprocessen 

Process Aktivitet Risk 

Ta emot ansökan, begäran, anmälan eller 

information på annat sätt 
Ta emot/ aktualisera Brukaren får inte den hjälp hen behöver 

Brukaren får inte hjälp i tid 

Många ingångar till socialtjänsten, risk att 
information missas och att 
skyddsbedömning inte görs i tid 

Långa handläggningstider i samband med 
ansökan 

Utreda Planera utredning och inhämta 
samtycke(n) 

Bristande samverkan mellan enheter 

Upprätta besluts-underlag Minskad rättssäkerhet på grund av 

tekniska problem. 

Bristande dokumentation 

Kommunicera Fel beslut eller beslut på fel grunder. 

Den enskilde får inte möjlighet att påverka 

processen 

Ta emot och planera uppdraget Planera och säkerställa hur uppdraget ska 

genomföras 
Saknar uppdrag enligt IBIC i Treserva 

Insatsen avbryts pga att utförare utan 
samråd bedömer att insatsen inte är rätt 

för den enskilde 

Påbörja och planera genomförandet Upprätta genomförande-plan Brukaren får inte rätt stöd. 
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Process Aktivitet Risk 

Genomföra och kontinuerligt följa upp Utföra uppdrag enligt genomförande-plan Personskada hos brukare 

Brukare med "nya, eller inga, diagnoser" 
för verksamheten får inte adekvat vård 
och omsorg 

Brukaren får inte den hjälp hen behöver 

Uppföljning görs inte på uppdrag 

Tandvårdsintyg saknas 

Insatsen avbryts utan samråd 

Dokumentera kontinuerligt Minskad rättssäkerhet på grund av 
tekniska problem. Bristfällig 

dokumentation. 

Otillräcklig utbildning i handhavande av 

IT/teknik 

Göra regelbundna uppföljningar och 

utvärderingar av genomförandet 

Relevant metodstöd används inte i arbetet 

med brukare (t ex ESL-metoden) 

Följa upp, överväga, ompröva Göra regelbundna uppföljningar av behov 
och målet med beslutade insatser 

Svårt att följa upp biståndsbeslut. Risken 
är att vi inte kan värdera om brukarens 

behov har blivit tillgodosedda 

Den enskilde får inte sina behov 

tillgodosedda 

3.3.1.2 Hälso- och sjukvårdsprocessen 

Process Aktivitet Risk 

Planera genomförande av åtgärder Skicka instruktion för åtgärd till utförare Försämrat hälsotillstånd för brukaren 

Brukaren drabbas av utebliven eller 

felaktig hantering av läkemedelsordination 

Personal ger läkemedel utan delegering -

 fel i läkemedelshantering och delegering 

Åtgärda Genomföra åtgärd Vårdskada 

Somatisk omvårdnadskompetens saknas 

Aktuella ordinationskort saknas 

Tillgång på vid behovs-medicin är för hög 
på enheten 

3.3.1.3 Stödprocesser 

Process Aktivitet Risk 

Hantera avvikelser Analysera, utreda och åtgärda Rapport om avvikelse ger inte effekt. 
Risken är att det inte leder till åtgärd. 

Avvikelser rapporteras inte 
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3.3.2 Lex Sarah 

Lex Sarah reglerar anställdas m.fl. skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för 
missförhållanden i ärenden enligt SoL och LSS. Lex Sarah innebär skyldighet att utreda, dokumentera 
och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande som 
rapporterats. Skyldigheten gäller för den som driver verksamheten. 

Vidare ingår en skyldighet för den som bedriver verksamheten att efter utredning anmäla allvarliga 
missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Syftet med lex Sarah är att komma till 
rätta med brister i den egna verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer 
igen. 

Avvikelser Utfall år 2021 

Antal inkomna rapporter, totalt 31 

Antal inkomna rapporter som anmälts till IVO på grund av 
allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarligt 

missförhållande 

3 

Arbetet med Lex Sarahrapporter, utredningar och eventuella anmälningar till Inspektionen för Vård 
och omsorg (IVO) sker i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:5. 

Antalet rapporter om missförhållanden enligt Lex Sarah är högre 2021 (31) jämfört med 2020 (22). 
Samtliga rapporterade händelser är utredda, avslutade och återkopplade till verksamheterna. 23 
rapporter avser ärenden med beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), övriga åtta rapporter avser ärenden 
med beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Tre utredningar enligt Lex Sarah har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) under 2021. 
IVO granskar om huvudmannen har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet. Om åtgärder 
har vidtagits för att häva missförhållandet och bakomliggande orsaker har identifierats, samt om 
åtgärder är planerade för att förhindra upprepning av liknande missförhållande. Om IVO bedömer att 
huvudmannens utredning följer gällande bestämmelser och att åtgärder vidtagits avslutar IVO ärendet. 
I två anmälda Lex Sarah-utredningar 2021 har IVO avslutat ärendet. Ett är fortfarande pågående hos 
IVO.   

Vid utredning av rapporterat missförhållande kategoriseras varje händelse i olika händelsetyper. Brister i 
omvårdnad är den mest rapporterade händelsetypen 2021, därefter är brister i insats den mest 
förekommande. 

3.3.3 Avvikelser, synpunkter och klagomål 

Vårdgivaren (HSL) eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och 
utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Dessa kan komma från vård- och 
omsorgstagare och deras närstående, personal, vårdgivare, de som bedriver socialtjänst eller verksamhet 
enligt LSS, myndigheter, föreningar, andra organisationer och intressenter (3 §, SOSFS 2011:9). 

Synpunkter och klagomål som identifieras som avvikelser ska tas emot, utredas och åtgärdas av 
närmaste chef. Synpunkter och klagomål som identifierats som avvikelser under året har tagits emot, 
utretts och åtgärdats av närmaste chef. Årets inkomna avvikelser sammanställs i rapport nedan.  
 
Ett flertal närstående har under året begärt ut journalanteckningar gällande HSL och SOL för att kunna 
skaffa sig en bild om vad som har hänt den sista tiden kring deras närstående. I de flesta fall har 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) träffat den närstående personligen men i några ärenden så har 
dokumenten istället skickats rekommenderat på grund av pandemin. I något fall är det den enskilde 
själv som har begärt ut handlingarna. 
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Ett par samtal och möten har ägt rum med närstående som bedömer att vården inte har givits på det 
sättet som de upplever är rätt. Vid dessa möten har enhetschef, MAS och eventuellt legitimerad 
personal medverkat. 

3.3.3.1 Inkomna avvikelser 

Avvikelser Utfall år 2021 Utfall år 2020 

Antal rapporteringar gällande brister i bemötande 30 53 

Antal rapporteringar gällande brister i handläggning 57 46 

Antal rapporteringar gällande brister i dokumentation 42 35 

Antal rapporteringar gällande brister i kommunikation och information 78 92 

Antal rapporteringar gällande brister i omsorg 370 295 

Antal rapporteringar gällande våld och övergrepp 49 31 

Antal rapporteringar gällande utebliven eller fördröjd insats 340 397 

Antal rapporteringar gällande brister i vård och behandling 44 51 

Antal rapporteringar gällande brottslig handling 9 0 

Avvikelser i pågående ärenden som rör brukare rapporteras i Treservas avvikelsemodul. Enhetschef 
ansvarar för att utreda, åtgärda och återkoppla för att skapa ett organisatoriskt lärande.  

3.3.4 Ej verkställda beslut 

Redovisning av ej verkställda beslut vid årets slut, 31 december (kvartal 4). 

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 2 personer blivit anvisad lägenhet. 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. 
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3.3.5 Egenkontroll nationell nivå 

3.3.5.1 Kommunens kvalitet i korthet, KKiK 

I Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisas resultat inom några viktiga områden som är 
intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse 
med andra kommuner. Det nationella projektet KKiK omfattar övervägande delen av Sveriges 
kommuner. 

Utfallet i tabellen nedan är underlag från 2020 då utfallet redovisas efterkommande år. Exempelvis har 
väntetiden i antal dagar för insats avseende boende enl. LSS §9.9 minskat under 2021 då 14 nya 
boendeplatser startat under 2021, resultatet kommer att redovisas under 2022.  

 

Område Mått Utfall 2021 
Utfall 

2020 
Riket 2021 Riket 2020 

Stöd och omsorg Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 
förbättrad situation, andel (%) 

   77% 

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

82% 82% 78% 78% 

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för 
ansökan vid nybesök till beslut inom 

försörjningsstöd, medelvärde 

9 17 15 16 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 4 115 3 794 5 044 4 891 

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende 
boende enl. LSS § 9.9, medelvärde 

821  142 159 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren 
får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 

   73% 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), 

minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv 
7 916 7 427 7 266 7 036 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

50 83 44 64 

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 

  16 15 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel 
(%) av maxpoäng 

52% 40% 51% 53% 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -
 helhetssyn, andel (%) 

 81%  81% 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -

 helhetssyn, andel (%) 
 89%  88% 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+  222 289  248 785 

3.3.5.2 Öppna jämförelser 

Socialstyrelsen publicerar årligen öppna jämförelser utifrån en mängd indikatorer som visar på kvalitet 
inom socialtjänst och hälso-och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas 
för analys, uppföljning och utveckling inom verksamheterna. 

En årlig genomgång av kommunens inrapporterade data, i jämförelse med övriga riket och de mål som 
Socialstyrelsen följer upp, ger ett bra underlag för fortsatt verksamhetsutveckling. I detta avsnitt belyses 
de områden där Socialstyrelsen gör öppna jämförelser inom socialtjänsten. 
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I mars varje år inrapporteras uppgifter till Öppna jämförelser avseende en ögonblicksbild över 
indikatorer i socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter. Syftet är att stimulera kommuner 
att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvalitet och effektivisera verksamheten. 
Uppgifterna som rapporterades mars 2021 avser således 2020. Nedan redovisas exempel på 
kommentarer och analyser från verksamheterna på utfallet av 2020. 

Äldreomsorg 

Kungälvs kommun kopplat till resultatet i Öppna jämförelser:  

• Socialtjänsten har aktuell rutin för hur handläggare ska gå tillväga vid misstanke om risk- eller 
missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande medel bland äldre. I aktuell rutin finns 
etablerade rutiner för samverkan mellan Biståndsenheten och Vuxenenheten. Vid behov arbetar 
enheterna med medhandläggarskap för att tillse att rätt kompetens finns. Vuxenenheten 
använder standardiserad bedömningsmetod Alcohol Use Disorders Identification Test 
(AUDIT). 

• Inom området äldreomsorg använder socialtjänsten individens behov i centrum (IBIC) vid 
handläggning och uppföljning. Nästa steg blir att använda uppgifter från uppföljningar som 
grund för verksamhetsutveckling. 

Ekonomiskt bistånd 

Kungälvs kommun kopplat till resultatet i Öppna jämförelser: 

• Kungälv har genom avtal med socialjouren i Göteborgs stad socialjour med socionomutbildad 
personal dygnet runt, årets alla dagar. Socialjouren arbetar på uppdrag av Göteborgs stad och 12 
kranskommuner. 

• Kungälv har under 2021 ökat tillgängligheten till verksamheten genom att ha öppet under 
lunchtid. Bättre tillgänglighet ses även genom kortare väntetider för nybesök. Under 2021 var 
genomsnittlig väntetid 9 dagar. I vissa perioder har väntetiden varit något längre, men det har 
alltid varit möjligt att få akuta tider vid behov. Socialtjänsten har varit tvungna att anpassa 
arbetssättet på grund av risk för smittspridning. En anpassning har varit att ha möten digitalt 
eller via telefon.  

• Arbetslösa med försörjningsstöd kan behöva insatser som praktik som ett komplement till 
Arbetsförmedlingens insatser. Det har under pandemin varit svårt för socialtjänsten att få ut 
personer i praktik på grund av att arbetsgivare har haft begränsade möjligheter att ta emot 
personer. Inflödet till budget- och skuld har också ökat något under hösten, men inte markant. 

• Socialtjänsten har en aktuell rutin för intern samverkan mellan samtliga enheter inom 
verksamhetsområde myndighet. Socialtjänsten har också en aktuell rutin för att förhindra 
avhysning av barnfamiljer med hyresskuld. Samtliga barnfamiljer som har återkommande 
hyresskulder eller som har ett datum för avhysning kontaktas och en förhandsbedömning görs 
av barnens situation. 

• Socialtjänsten i Kungälvs kommun är en av de kommuner som har en strukturerad 
utredningsmall som inkluderar barns situation. Precis som inom social barn- och ungdomsvård 
inkluderar utredningsmallen frågor och rubriker utifrån barnkonventionens artiklar 3 och 12. 

Social Barn- och ungdomsvård 

Kungälvs kommun kopplat till resultatet i Öppna jämförelser: 

• Kungälvs kommun har under pandemin satsat på fortbildning om våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck genom exempelvis digitala utbildningslösningar. I ett led för 
ökad kunskap och fortbildning har Kungälvs kommun även tagit fram en 
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kommunövergripande anvisning avseende våld i nära relationer. 

• I de fall barn följer med en vårdnadshavare till skyddat boende har barnet fortfarande skolplikt. 
Hemkommunen har ansvar för att barnet får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Socialtjänsten 
samverkar och informerar hemkommunen efter samtycke från vårdnadshavare.  

• En uppdaterad rutin om information till enskilda om samordnad individuell plan (SIP) finns 
genom vårdsamverkan. 

• Barns rätt att vara delaktiga i processer och beslut är tydligt betonad i Barnkonventionen som 
också är svensk lag. Kungälvs kommun arbetar med ett beslutsunderlag som bland annat tar sin 
utgångspunkt i barnkonventionens grundprincip, artikel 12, där det framgår att barn ska höras 
och har rätt att uttrycka sig i alla frågor som rör dem samt artikel 3 som beskriver att vid alla 
åtgärder så ska barnets bästa beaktas i första hand. Även förhandsbedömningar inkluderar 
barnkonventionen, oftast artikel 3 och 12.  

Missbruks- och beroendevård 

Kungälvs kommun kopplat till resultatet i Öppna jämförelser: 

• I Kungälv finns brukarrepresentant från Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg 
(NSPHiG) med i de samverkans forum mellan kommun och region, gällande socialpsykiatri och 
missbruk/beroende. De är med när samverkansavtal tas fram och även när de implementeras. 

• Socialtjänsten använder den standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att 
upptäcka våldsutsatthet hos enskilda. 

• Bostad först är en boendeinsats som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer för personer i 
hemlöshet med missbruk, psykisk sjukdom eller samsjuklighet. Socialtjänsten har idag inte 
Bostad först som insats. För detta krävs en dialog med de allmännyttiga bostadsbolagen vilket 
ännu inte har varit aktuellt. 

Motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 

Kungälvs kommun kopplat till resultatet i Öppna jämförelser: 

• Socialtjänsten har en procentandel av beståndet hos Kungälvsbostäder och Förbo samt hos 
vissa privata aktörer. Kommunen har avtal som reglerar samarbetet med hyresvärdar och 
bostadsbolag på övergripande nivå. I en del fall då det finns risk för att en person eller familj 
ska bli avhyst på grund av att det finns upprepade hyresskulder så kan hyresvärden göra en 
orosanmälan till socialtjänsten. Rutin finns för att samtliga barnfamiljer som har återkommande 
hyresskulder eller som har ett datum för avhysning kontaktas och en förhandsbedömning görs 
av barnens situation. Vid daterade avhysningar skickar socialtjänsten ut information om att 
personen kan kontakta socialtjänsten för behov av stöd. Gäller det en barnfamilj kallas familjen 
också på besök till socialkontoret. Budget- och skuldrådgivningen erbjuder personer hjälp med 
att göra en hushållsbudget, hitta lösningar på betalningsproblem och ge stöd i frågor kring 
skulder och skuldsanering. Socialtjänsten har inte en uppsökande verksamhet riktad till personer 
som riskerar sitt boende. 

• Socialtjänsten deltar i Socialstyrelsens hemlöshetskartläggning som sker var sjätte år och 
använder resultatet därifrån för analys och fortsatt planering. Den senaste kartläggningen 
genomfördes 2017. 

• Under 2021 har förslag om ny organisering avseende Boendeenhet tagits fram. Arbetet med att 
driftsätta enheten kommer att pågå under 2022. Även arbetet med en ny organisering för 
missbruksvård/TEAM kommer att fortgå under 2022. 
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Våld i nära relationer 

Kungälvs kommun kopplat till resultatet i Öppna jämförelser: 

• Socialtjänsten erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut till den våldsutsatta och våldsutövaren 
för att våldsutövandet ska upphöra. 

• I de fall barn följer med en vårdnadshavare till skyddat boende har barnet fortfarande skolplikt. 
Hemkommunen har ansvar för att barnet får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Socialtjänsten 
samverkar och informerar hemkommunen efter samtycke från vårdnadshavare. Socialtjänsten 
saknar dock en formaliserad rutin som är beslutad på ledningsnivå för hur handläggare ska säkra 
skolgången för barn i skyddat boende. 

• Socialtjänsten har för området våld i nära relation under perioden 2021 inte systematiskt följt 
upp på individnivå och använt sammanställning på gruppnivå för verksamhetsutveckling. 
Emellertid sker uppföljning på verksamhetsområdesnivå genom nyckeltal. 

Stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS 

Kungälvs kommun kopplat till resultatet i Öppna jämförelser: 

• Samtliga LSS-handläggare har socionomexamen och har genomgått utbildning i handläggning 
och bedömning av LSS-insatser. Målsättningen är att samtliga LSS-handläggare ska ha 
genomgått utbildning i handläggning av LSS-insatser. 

• Individens behov i centrum (IBIC) kommer att implementeras under 2022/2023. 

• Samtliga enskilda i Kungälv som beviljas en LSS-insats informeras om möjligheten och 
rättigheten att få en samlad individuell plan (SIP). Om en enskild eller en företrädare framför 
önskemål om en sådan plan, kallar handläggaren till ett möte. 

• Kungälvs Kommun har samverkansavtal med psykiatrin. Kommunen och psykiatrin har 
regelbundna samverkansmöten. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning - socialpsykiatri 

Kungälvs kommun kopplat till resultatet i Öppna jämförelser: 

• Öppna verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning har på grund av pandemin 
anpassats under 2021. Bland annat har Aktivitetshuset ställt om till utomhusaktiviteter och har 
under kortare perioder varit stängt. 

• Personligt ombud är ett redskap för att stärka den enskilde och kan ses som en form av 
brukarinflytande på individnivå. Socialtjänsten erbjuder den enskilde personligt ombud. 

Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 

Kungälvs kommun kopplat till resultatet i Öppna jämförelser: 
 
Verksamheterna har utifrån en beredskapsplan tagit fram olika handlingsplaner. Dessa har under året 
aktiverats då det varit svårt med personalbemanningen. 

Kommunal hälso- och sjukvård 

Pandemin har tydliggjort utmaningar inom äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. 
Årets resultat i öppna jämförelser visar ett behov av att utveckla det strategiska arbetet i kommunerna 
gällande ökad patientsäkerhet och kompetensutvecklingsplaner för fortbildning i palliativ vård och 
stroke. Flertalet kommuner uppger att fallriskvärdering genomförs i hemsjukvården. Däremot visar 
officiell statistik att antal personer 80 år och äldre som vårdats för fallskada i sluten vård har ökat. Så 
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gott som alla kommuner har riktlinjer för att patienter och vid behov närstående informeras och 
erbjuds möjlighet till samordnad individuell plan (SIP) inom den kommunala hälso- och sjukvården. 

Kungälvs kommun kopplat till resultatet i Öppna jämförelser: 

Arbetet kring ovanstående beskrivs i patientsäkerhetsberättelsen. 

3.3.5.3 Socialstyrelsens nationella brukarundersökning för äldreomsorgen 

Socialstyrelsen frågar årligen personer över 65 år som har hemtjänst eller bor på äldreboende hur de 
uppfattar kvaliteten inom verksamheten. Detta redovisas i en rapport från Socialstyrelsen. Siffrorna går 
även att hämta från kommun- och landstingsdatabasen Kolada (under KKiK, Kommuners kvalitet i 
korthet). Nedan följer ett mått kring brukares nöjdhet. 

Under 2021 genomfördes inte Socialstyrelsens årliga enkätundersökning 
"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" 

Område Mått Utfall 2021 
Utfall 

2020 
Riket 2021 Riket 2020 

Hemtjänsten Mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 

(helhetssyn), andel (%) 

 

 89%  88% 

Särskilt boende 
äldreomsorg 

Mycket eller ganska nöjda med boendet 
(helhetssyn), andel (%) 

 

 

 81%  81% 

 

3.3.6 Egenkontroller kopplade till socialtjänstprocessen och 

hälsosjukvårdsprocessen 

Egenkontroller kopplade till socialtjänstprocessen och hälso-och sjukvårdsprocessen utfördes under 
2021 i form av att självskattningar och frågeformulär gällande kvalitet. 

3.3.6.1 Socialtjänstprocessen 

Egenkontroll Beskrivning av egenkontroll 

Utredningstid 0-20 år skall ligga inom 4 månader om inte beslut 
om förlängning finns. 

11 kap. 2 § andra stycket SoL 
Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast 
inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden 
besluta att förlänga utredningen för viss tid. 
Uppgifterna hämtas i Treserva. Antal utredningar som avslutats 
och hur många (procent) som ligger inom perioden 4 månader.  
Målvärde för utredningstid BoU ska ligga på 90% avslutade inom 
4 månader. 

Utredning inom försörjningsstöd ska vara klar inom 3 veckor Ett mål är att 90% av alla handlagda utredningar inom Stöd och 
försörjning ska vara slutförda inom tre veckor från beslut om att 
inleda utredning. Ta fram uppgifterna i Treserva: 
Ta fram lista på avslutade utredningar under redovisnings-
perioden för organisationerna försörjningsstöd samt gemensam 
mottagning. Se antal dagar som förflutit mellan startdatum och 
avslutsdatum. Räkna fram antalet som avslutats inom 3 veckor. 

Skriv i kommentaren andel i procent som slutförts inom 3 veckor. 

Barn och ungdomsenheten: 306 utredningar 
Antalet avslutade utredningar som pågick längre än 4 månader och som saknade beslut om förlängd 
utredningstid: 36 utredningar. Andelen avslutade utredningar som ligger inom 4 månader (inklusive de 
med förlängd utredningstid): 88 procent. 



24 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2022 - KS2022/0424-1 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 : Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2021

  
 

Kommunstyrelse, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 17(38) 

Familjehem och familjerättsenheten: 39 utredningar 
Antalet avslutade utredningar som pågick längre än 4 månader och som saknade beslut om förlängd 
utredningstid: 4 utredningar. Andelen avslutade utredningar som ligger inom 4 månader (inklusive de 
med förlängd utredningstid): 90 procent 

Svårighet att hålla utredningstiderna kan förklaras av ökad ärendemängd och personalomsättning.  

Stöd och försörjningsenheten: 258 utredningar, ekonomiskt bistånd. 
160 utredningar har slutförts inom tre veckor vilket motsvarar 62 procent. Gemensam mottagning har 
handlagt 94 utredningar av ekonomiskt bistånd varav 51 har slutförts inom tre veckor vilket motsvarar 
54 procent. 
 
Enheten har haft en relativt hög arbetsbelastning och personalomsättning vilket har påverkat utfallet.  
 

3.3.6.2 Ledningsprocesser 

Egenkontroll Beskrivning av egenkontroll 

Händelselogg Treserva För att säkerställa att medarbetare inte är inne i ärenden som inte 
rör dem skall slumpvisa händelseloggar av enskilda medarbetares 
aktivitet i Treserva granskas. Ta ut slumpvisa händelseloggar om 
hur användare rör sig i systemet enligt rutin "Händelselogg 

Treserva". 

Genomför frågeformulär - Kvalitet För löpande systematisk egenkontroll skall frågor i frågeformulär 
- kvalitet besvaras en gång per år. Se under fliken "Utvärdera" där 
du har enhetens frågor. 

Utbetalningar ekonomiskt bistånd Internkontroll av utbetalningar ekonomiskt bistånd enligt rutin. 
Blankett ska fyllas i av enhetschef och återlämnas för 
sammanställning till systemförvaltare för Treserva. 

Genomför frågeformulär - Patientsäkerhet För löpande systematisk egenkontroll skall frågor i frågeformulär 
- patientsäkerhet besvaras en gång per år. Se under fliken 

"Utvärdera" där du har enhetens frågor. 

Enheten identifierar risker för kvalitetsplan 2022 På enhetsnivå skall risker identifieras i proaktivt syfte, eller analys 
av avvikelser. Detta kan med fördel ske löpande under året, men 
inför årsplaneringen behöver riskerna sammanställas. Använd 
bifogad blankett (under fliken dokument när du öppnar 
skrivblocket) som sedan tas med till ledningsgrupp för 
sammanställning på övergripande nivå. 

Verksamhetens ledningsgrupp identifierar risker för kvalitetsplan 
2022 

Risker ska identifieras i proaktivt syfte, eller analys av avvikelser. 
Detta kan med fördel ske löpande under året, men inför arbetet 
med kvalitetsplanen behöver riskerna sammanställas. Använd 
bifogad blankett (under fliken dokument när du öppnar 
skrivblocket) som sedan tas med till ledningsgrupp för 

sammanställning på övergripande nivå. 

Genomför frågeformulär - självskattning hemtjänst För löpande systematisk egenkontroll ska frågor i frågeformulär 
självskattning hemtjänst besvaras en gång per år. Se under fliken 

"Utvärdera" där du har enhetens frågor. 

Uppdatera Läkemedelshantering - lokal instruktion och Lokala 

hygienrutiner 

I oktober månad ska samtliga berörda enheter uppdatera 
dokumenten Läkemedelshantering - lokal instruktion samt Lokala 
hygienrutiner. Varje enhet uppdaterar sina dokument. 
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Utbetalningar ekonomiskt bistånd 
Egenkontroll är genomförd på samtliga enheter där utbetalning av ekonomiskt bistånd förekommer. 
Samtliga granskade beslut var korrekta och utan anmärkning. 

Enheten identifierar risker för kvalitetsplan 2022 
Enheterna har identifierat risker. 

Verksamheternas ledningsgrupper har identifierat risker för kvalitetsplan 2022 
Enheterna har sammanställt identifierade risker och riskerna har varit en del av underlaget för 
ledningsgruppernas arbete med att identifiera risker för kvalitetsplan 2022. 

3.3.7 Frågeformulär kvalitet 

Frågeformuläret är besvarat av respektive enhet. Frågeområdena rör vårdhygienisk standard, 
systematiskt förbättringsarbete, dokumentation och kost. 

Den lägre svarsfrekvensen kan förklaras av organisatoriska förändringar och chefsbyten inom 
verksamhetsområdena, som kan ha försvårat överföring av kunskap och kännedom om det aktuella 
läget på enheten vid svarstillfället. 

3.3.7.1 Vårdhygienisk standard 

Fråga Svar, Antal 

Bär all vårdpersonal kortärmade arbetskläder i vårdtagarnära 
arbete? 

 Ja 50 (st) 

 Ej svarat 11 (st) 
 

Finns det olika markerade ytor för att hantera ren respektive oren 
tvätt? 

 Ja 25 (st) 

 Delvis 2 (st) 

 Nej 6 (st) 

 Ej svarat 11 (st) 
 

Finns det tillgång till handdesinfektionsmedel, handskar, 
skyddskläder och ytdesinfektionsmedel i tvättstugan? 

 Ja 33 (st) 

 Nej 1 (st) 

 Ej svarat 11 (st) 
 

Diskuteras vårdhygieniska frågor regelbundet?  Ja 47 (st) 

 Delvis 2 (st) 

 Nej 1 (st) 

 Ej svarat 12 (st) 
 

Finns förutsättningar för att byta arbetskläder dagligen samt vid 

behov? 
 Ja 47 (st) 

 Delvis 1 (st) 

 Nej 2 (st) 

 Ej svarat 12 (st) 
 

Finns handskar och plastförkläden lättåtkomligt placerade där 
dom ska användas? 

 Ja 49 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 
 

Finns handsprit lättåtkomligt placerat där handdesinfektion ska 
utföras? 

 Ja 49 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 
 

  



24 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2022 - KS2022/0424-1 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 : Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2021

  
 

Kommunstyrelse, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 19(38) 

Finns rutiner för hur den rena tvätten ska hanteras och förvaras?  Ja 42 (st) 

 Delvis 1 (st) 

 Nej 1 (st) 

 Ej svarat 12 (st) 
 

Finns rutiner för hur smutstvätten ska transporteras till 

tvättstugan och var den ska förvaras? 
 Ja 30 (st) 

 Delvis 2 (st) 

 Nej 1 (st) 

 Ej svarat 12 (st) 
 

Finns rutiner för hur vårdtagare med riskfaktorer, tex sår och 
diarréer, vårdas/omhändertas? 

 Ja 47 (st) 

 Delvis 1 (st) 

 Ej svarat 14 (st) 
 

Finns rutiner för rengöring och smittrening av vårdtagarnära ytor?  Ja 46 (st) 

 Delvis 1 (st) 

 Nej 1 (st) 

 Ej svarat 14 (st) 
 

Följs basala hygienrutiner?  Ja 48 (st) 

 Delvis 1 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 
 

Ingår genomgång av basala hygienrutiner och klädregler i 
introduktionsprogram för vårdpersonal/studenter på enheten? 

 Ja 50 (st) 

 Ej svarat 12 (st) 
 

Om basala hygienrutiner och klädregler inte följs leder det till 

någon påföljd? 
 Ja 49 (st) 

 Ej svarat 13 (st) 
 

Besvaras formulär om basala hygienrutiner (självskattning)?  Ja 48 (st) 

 Delvis 1 (st) 

 Vet ej 1 (st) 

 Ej svarat 12 (st) 
 

I februari /mars 2021 utfördes en utökad självskattning om rutiner och skyddsutrustning med 
anledning av Covid -19. Självskattningen riktades till alla medarbetare i samtliga verksamhetsområden 
inom sektor Trygghet och stöd. Frågorna var ett komplement till självskattningsformulär om basala 
hygienrutiner. De kompletterande frågorna fokuserade på kännedom om rutiner för brukarnära arbete 
under pandemi, tillgång och användande av skyddsutrustning (visir, munskydd, handsprit) samt en fråga 
om eventuell utveckling av egna rutiner på arbetsplatsen för att kunna utföra brukarnära arbete på ett 
säkert sätt under pandemiutbrottet. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och hygiensjuksköterska utförde utbildningar digitalt för 
enhetschefer och hygienombud. Även de externa utförarna bjöds in till utbildningen. 
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3.3.7.2 Systematiskt förbättringsarbete 

Fråga Svar, Antal 

Informeras all ny personal om arbetsplatsens/enhetens rutiner för 
att identifiera och rapportera avvikelser, d.v.s. avvikelsehantering i 
Treserva och rapport enligt Lex Sarah? Beskriv hur i kolumnen 
kommentar. 

 Ja 66 (st) 

 Delvis 3 (st) 

 Nej 1 (st) 

 Vet ej 1 (st) 

 Ej svarat 20 (st) 
 

Analyseras avvikelser systematiskt på enheten/arbetsplatsen? 
Beskriv i kolumnen kommentar hur och vilka förbättringar detta 
har lett till i verksamheten under aktuell period. 

 Ja 35 (st) 

 Delvis 6 (st) 

 Nej 1 (st) 

 Vet ej 1 (st) 

 Ej svarat 10 (st) 
 

Känner du dig säker på handhavandet av avvikelsemodulen i 
Treserva? Vid nej beskriv i kommentaren vilket/vilka moment du 

är osäker på. 

 Ja 42 (st) 

 Delvis 16 (st) 

 Nej 2 (st) 

 Ej svarat 14 (st) 

 

 
 

Använder du dig av analys från avvikelser som hanterats i 
Treserva? 

 Ja 42 (st) 

 Delvis 16 (st) 

 Nej 5 (st) 

 Vet ej 2 (st) 

 Ej svarat 17 (st) 
 

Den relativt låga svarsfrekvensen beror delvis på det pågående arbetet med pandemin vilket har gjort 
att arbetet med kvalitetsuppföljningar har fått stå tillbaka.  

3.3.7.3 Dokumentation 

Fråga Svar, Antal 

Har alla brukare en aktuell genomförandeplan utifrån beslut enligt 
SoL/LSS. Vid svar nej eller delvis, kommentera hur stor andel 

som har en aktuell genomförandeplan. 

 Ja 26 (st) 

 Delvis 20 (st) 

 Nej 2 (st) 

 Vet ej 1 (st) 

 Ej svarat 10 (st) 
 

Har alla anställda tillräcklig kunskap för att utföra dokumentation 
enligt gällande rutiner och riktlinjer? Vid nej eller delvis, 

kommentera 

 Ja 50 (st) 

 Delvis 20 (st) 

 Ej svarat 16 (st) 
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3.3.7.4 Kost 

Fråga Svar, Antal 

Finns det lokalt utsedda kostombud på respektive enhet?  Ja 15 (st) 

 Nej 5 (st) 

 Ej svarat 3 (st) 
 

Har all personal kännedom om riktlinjer för kost och nutrition? 
Vid nej eller delvis, kommentera i kolumnen kommentar 

 Ja 14 (st) 

 Delvis 11 (st) 

 Nej 1 (st) 

 Ej svarat 3 (st) 
 

Finns det beskrivet i genomförandeplanen hur individen önskar 

ha det vid måltider? 
 Ja 10 (st) 

 Delvis 1 (st) 

 Ej svarat 3 (st) 

 
 

Har all personal fått grundutbildning i kost och nutrition? Vid Nej 
eller Delvis, kommentera varför. 

 Ja 6 (st) 

 Delvis 15 (st) 

 Nej 3 (st) 

 Ej svarat 3 (st) 
 

I stort sett alla äldre på boenden har inskrivet i sin genomförandeplan hur man önskar ha det vid sina 
måltider. Kostombud finns inom samtliga boenden men även sporadiskt inom hemtjänsten. 
Inom boende och på korttidsenhet har man egenkontrollprogram för att följa upp och säkerställa 
arbetet med livsmedelshygien. Det finns även lokala rutiner för genomförandet av dagens måltider. 
Uppföljningen av egenkontrollen för livsmedelshygien görs av enhetschefen på korttiden och på de 
flesta boenden. Nästan alla ombuden har en tydlig uppdragsbeskrivning som underlättar arbetet. 
Samtliga enheter inom äldreboende och korttidsverksamhet har haft lokala kostmöten. 

Utbildning till personal har varit svårt att genomföra i större utsträckning. Många beskriver att Covid-
19 försvårat möjligheten att skicka personal på utbildning inom kost och nutrition.  

3.4 Självskattning av kvalitet från leverantör av hemtjänst  

Varje år gör samtliga leverantörer en självskattning av verksamhetens kvalitet. Syftet med 
självskattningen är att skapa medvetenhet om ansvar och kvalitetskrav hos leverantören. Svaren i 
självskattningen ligger till grund för kommande uppföljningar och förbättringsarbete. 

Kommunen har haft avstämningsmöten och fortlöpande delgett de privata utförarna kommunens 
rutiner kring Covid -19. 

3.5 Samverkan för att säkra kvaliteten 

Både huvud-, stöd- och ledningsprocesser finns sedan tidigare beskrivna i kvalitetsledningssystemet och 
det finns rutiner kopplade till processerna. Flera av rutinerna beskriver samverkan inom/mellan olika 
verksamheter och enheter, t ex anhörigstöd - hälso- och sjukvård - myndighet. Hela sektorn har under 
2021 fokuserat på att säkerställa information och utforma rutiner och åtgärder för att hantera 
situationen kring Covid -19. 

  



24 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2022 - KS2022/0424-1 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 : Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2021

  
 

Kommunstyrelse, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 22(38) 

3.6 Övrigt kvalitetsarbete under året 

Nedan beskrivs några utdrag av det kvalitetsarbete som bedrivits under året, trots den pågående 
pandemin och den påverkan som det haft på det systematiska kvalitetsarbetet. 

Individens behov i centrum - IBIC 
Utvecklingen fortsätter och inkluderar myndighet, äldreomsorg, funktionshinder, sociala resurser samt 
hälso- och sjukvård. Satsningen utgörs av kartläggning och utbildningsinsatser för att stärka kompetens 
och samverkan. 

Nära Vård 
Informationsinsats gällande omställningen till Nära vård som innebär att verksamheterna samskapar 
med invånare och flyttar fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och 
hälsofrämjande. Det innebär att arbetsuppgifter behöver differentieras och att specialistkunskaper 
utvecklas, vilket är ett pågående arbete. Utbildningssatsning gällande Låg affektivt bemötande erbjuds 
alla medarbetare. 

Lågaffektivt bemötande 
Lågaffektivt bemötande är en grundkomponent i ”allt” verksamheten står för. Ju mer kontroll en 
enskild brukare kan uppleva, desto större förutsättning att hantera upplevda affekter. Utförarna strävar 
mot detta inte bara i den specifika utbildningen utan i det mesta de gör. 

Vård i livets slut - VILS 
VILS -team startas upp för säkerställande av uppdrag gentemot brukare i behov av vård i livets slut. 

Kost och Nutrition 
Inom funktionshinder har grundutbildningar i kost och nutrition startats upp. Dessa riktar sig till all 
personal och erbjuds fyra gånger per termin. En grupp med kostombud har startats där syftet är att ha 
regelbundna informativa möten varje termin för att arbeta utifrån intentionen med kommunens 
kostpolicy. 

Påbörjat projekt för att motverka ensamhet hos äldre - Särskilda boenden 
Syftet är att motverka ensamhet, främja en god fysisk och psykisk hälsa, öka delaktighet och gemenskap 
bland äldre i Kungälvs kommun. Projektet är påbörjat och kommer att starta upp under 2022. 

Omsorgshandledare 
De flesta verksamheter inom äldreomsorgen har under året anställt omsorgshandledare. 
Omsorgshandledarnas uppdrag innebär i korthet att stötta och handleda undersköterskorna i det 
dagliga arbetet på de olika enheterna. Att tillsammans arbeta fram förhållningsätt och strategier för att 
öka livskvalitén inom äldreomsorgen. 

Psykisk ohälsa 
Personalen inom socialpsykiatrin, funktionshinder och anhörigstödet har under hösten 2021 fått 
kompetenshöjning i samtalsmetodiken motiverande samtal (MI). MI är en samtalsmetod för att stärka 
människors delaktighet och väcka deras motivation, det är ett verktyg för personalen att hantera svåra 
samtal och utföra samtalet på ett empatiskt sätt. 
 
Yrkesresan 
Förvaltningens strategi är att följa yrkesresan. Introduktion till arbetet och kontinuerlig 
kompetensutveckling är viktigt för att känna trygghet i sitt uppdrag och kunna utvecklas i rollen. 
Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje 
möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Konceptet innehåller både digitalt lärande och 
kurstillfällen som anordnas regionalt. 
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Äldreomsorgslyftet 
Syfte att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre. Vård- och omsorgsprogrammet är ett 
samarbete med utbildningsanordnare i Kungsbacka, Härryda och Kungälv. 44 medarbetare går Vård- 
och omsorgsprogrammet och är klara 2021-2022. Fyra personer läser till specialistundersköterska och 
är klara 2022-2023. Ca 35 medarbetare går årligen handledarutbildning. 

Språkombud kommer utbildas för kvalitetssäkring av vårt uppdrag gentemot brukaren. 

Validering 
Funktionshinder strävar mot att bygga upp en hållbar kompetensstrategi. Det finns 25 personer som 
kommer att påbörja en valideringsresa i riktning mot ”barn och fritid” inriktning funktionshinder. Den 
kommer att föregås av en språkstödsutbildning med inriktning mot dokumentation, läkemedel och 
samtal anhöriga. 

Digitaliseringsplan 
Digitaliseringsombud för att säkerställa att den digitala utvecklingen går hand i hand med kvalitetsmålen 
för sektorn. Inom verksamhetsområdet har fokus varit på att utveckla det mobila arbetssättet, för att 
medarbetare skall få tillgång till social dokumentation där de befinner sig. 

Projekt Modig  
Startade i april 2019 och avslutades i mars 2021. Projektet syftar till att stärka kunskapsnivån inom 
digital teknik hos baspersonal och chefer inom LSS/daglig verksamhet, socialpsykiatri, boendestöd, 
HVB samt hemtjänst. Utbildningen riktar sig i första hand till baspersonal, totalt ca 500 personer i 
Kungälv. Projektets mål är bland annat att befintliga IT-verktyg i respektive verksamhet ska bli det 
självklara valet för medarbetarna för att utföra arbetet.  

Förebyggande arbete 
Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 ges förvaltningen i uppdrag att genomföra översyn och samordning 
inom det förebyggande arbetet. Enligt förvaltningens verksamhetsplan 2021 – 2022 innefattar 
uppdraget att stärka och utveckla samordningen inom det förbyggande arbetet. Allt förebyggande 
arbete främst för barn och ungdomar ska kartläggas. Målet är att höja kvalitén i det förebyggande 
arbetet. 

Kartläggningen och översynen följer tidsplan utifrån antaget uppdragsdirektiv. Omvärldsanalys 
genomfördes under första kvartalet via insamling av goda exempel från andra svenska kommuner samt 
sammanställning av aktuell lagstiftning, utredningar och inriktningsdokument. Främjande, förebyggande 
och riktade insatser 0-19 år i Kungälvs kommun har kartlagts. Professionella, vårdnadshavare, 
föreningar och föräldrar har tillfrågas. Kartläggningen är inne i en slutfas och kommer redovisas 
skriftligt under första kvartalet 2022. Kartläggningen kommer beskriva 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. 

Utgångspunkt kring arbetet med suicidprevention är VGR 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 livräddning som anordnades av 
Suicidprevention i Väst. Kungälvs kommun och enheten för hälsofrämjande och förebyggande enheten 
samordnade anmälandet från hela regionen. Totalt deltog 900 med stort deltagande från näringsliv, 
föreningsliv, hälso- och sjukvård samt skola, socialtjänst i Kungälvs kommun. 

I samverkan inom SIMBA har sektor Trygghet och Stöd utbildat två instruktörer i Första Hjälpen 
Psykisk hälsa. I november genomförde instruktörerna sin första två-dagars utbildningen för tio 
medarbetare i sektorn. Inför 2022 fortsätter detta arbete. Satsningen möjliggörs av de riktade 
stadsbidrag vi får för suicidprevention. 



24 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2022 - KS2022/0424-1 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 : Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2021

  
 

Kommunstyrelse, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 24(38) 

Enligt plan Trygg i Kungälv (Dnr KS2020/1620) har anvisning våld i nära relationer reviderats. 
Revideringen har gjorts via 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. Mål med 
reviderad anvisning är ökad samordning, effektivisering och kvalitetshöjning av arbetet mot våld i nära 
relationer. Anvisningen är även ett stöd för att utveckla och kvalitetssäkra det arbete som bedrivs i 
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4). 
Till anvisningen kopplas befintliga dokument i socialtjänstens ordinarie kvalitets - och ledningssystem 
samt rutin hedersrelaterat våld och förtryck i samverkan skola och socialtjänst. 

Inom ramen för Plan Trygg i Kungälv ska det årligen ske uppföljning av anvisningen, som innefattar 
genomförda aktiviteter samt redovisning av indikatorer som beskriver förekomst av våld i nära 
relationer i Kungälvs kommun. I samband med revidering av anvisning våld i nära relationer har 
kommunens hemsida omarbetats för att göra informationen lättillgängligt för våldsutsatta, förövare, 
professionella och allmänhet. Foldrar kring viktiga telefonnummer och hänvisningar har spritts till 
näringslivet, hälso- och sjukvården, civilsamhället samt internt i kommunen. 

Hälsofrämjande förebyggande enheten har under året arbetat utifrån fokusområden. Fokus har legat på 
att involvera fler äldre i sin hälsa. Föreläsningar, pausgympa, temaveckor med mera har genomförts. 

3.7 Mål och strategier för kvalitetsarbetet kommande år 

Individens behov i centrum - IBIC 
Implementering av Individens behov i centrum (IBIC) i funktionshinders verksamheter och repetition 
inom övriga sektorn. 

Ledningssystemet 
Revidering av Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete och säkerställa att det och 
uppföljningen av densamma är användarvänligt och görs känt ute i verksamheterna. 

Avvikelser 
Revidering av processen för avvikelsehantering och säkerställa användarvänlighet och att rutinen görs 
känd ute i verksamheterna. 
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4 Patientsäkerhetsberättelse 

4.1 Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Vårdgivaren är, enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), skyldig att bedriva systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. Detta genom planering, ledning och kontroll av verksamheten så att kravet på 
god vård upprätthålls. Vårdgivaren ska senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av 
vilken det ska framgå. 

• vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och 

• vilka resultat som uppnåtts. 

Övergripande mål 

Varje omsorgstagare/patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med omsorgen/vården. Likaså 
ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker omsorg/vård 
kan ges. Ett kvalitetsledningssystem tydliggör och synliggör verksamhetens kvalitet och dess resultat för 
personal, omsorgstagare/patienter och övriga medborgare. Tydligheten bildar en säker grund och är en 
förutsättning för att identifiera förbättringsmöjligheter. 

4.2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Kommunstyrelsen (KS) 

KS ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls. KS ska fastställa övergripande mål för det 
systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. 

Sektorchefen 

Sektorchefen har huvudansvaret för verksamheten inom sektor Trygghet och stöd 

Verksamhetschef enligt HSL skall enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att: 

• verksamheterna tillgodoser en hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar 
kostnadseffektivitet 

• säkerställa att det finns fastställda och dokumenterade rutiner för hur det systematiska 
kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla 
verksamheterna. 

• är ytterst ansvarig för att det finns en patientsäkerhetsberättelse tillgänglig som beskriver 
föregående års patientsäkerhetsarbete 

• ledningssystemet innehåller tydlig och väl förankrad ansvarsfördelning 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)/medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 
ansvarar för att: 

• se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs 

• det finns behövliga direktiv och instruktioner för verksamheten 

• patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom 
kommunens ansvarsområde 



24 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2022 - KS2022/0424-1 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 : Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2021

  
 

Kommunstyrelse, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 26(38) 

• rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande 

• se till att rutiner för patientsäkerhetsarbetet är uppdaterade 

• beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienterna 
 

Enhetschefer ansvarar för att: 

• utarbeta lokala rutiner i samråd med legitimerad personal ”Lokala hygienrutiner” och 
”Läkemedelshantering - lokal instruktion” 

• rutiner och riktlinjer (som verksamhetschef och MAS/MAR fastställt) är väl kända i 
verksamheten 

• rutiner och riktlinjer efterlevs i verksamheten 

• ny hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs för att utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter 

• personalen verkställer delegerade och ordinerade arbetsuppgifter på ett säkert sätt 
 

Legitimerad personal ansvarar bland annat för att:  

• bedöma, behandla och utföra vård- och rehabiliteringsinsatser 

• identifiera riskpersoner och planera förebyggande åtgärder för att förhindra att fallskador, 
trycksår och undernäring uppstår 

• delegera, ordinera samt instruera vård- och rehabiliteringsinsatser 

• genomföra, av läkare, givna ordinationer 

• kontinuerligt följa upp och utvärdera vård- och rehabiliteringsinsatser tillsammans med patient 

• bedöma, prova ut samt förskriva personliga hjälpmedel 

• handleda omvårdnadspersonal 

• samarbeta med patient, leg. personal, enhetschef, övriga interna yrkesutövare och externa 
vårdgivare 

• planera, konsultera, informera och samverka med andra aktörer i vårdkedjan 

• verka för adekvat informationsöverföring och samverka för att uppnå kontinuitet, effektivitet 
och kvalitet 

• avsätta tid för analys och reflektion tillsammans med kollegor, kring det dagliga vård- och 
rehabiliteringsarbetet 

• inhämta nya kunskaper och rön, genom att ta del av forskning och studiebesök 
 

Omvårdnadspersonal  

Omvårdnadspersonal betraktas enbart som hälso- och sjukvårdspersonal då de utför en av 
sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut, delegerad hälso- och sjukvårdsuppgift. 

Omvårdnadspersonal ansvarar för att: 

• efter delegering utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter 

• efter ordination utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter 

• kontakta leg. personal vid förändringar i patientens tillstånd 

• observera och rapportera tecken på biverkningar, icke önskade effekter eller reaktioner till leg. 
personal 

• vid felaktigheter och misstag kontakta leg. personal samt enhetschef 

• rapportera negativa händelser i verksamhetssystemet Treserva 
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4.3 Struktur för uppföljning och utvärdering 

SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Avvikelser är ett samlingsbegrepp för negativa händelser och tillbud som sker i verksamheten kopplat 
till patient. 

Enhetschefen ansvarar för att gå igenom avvikelserapporten med berörd omvårdnadspersonal. 
Legitimerad personal ansvarar för att vidta åtgärder beroende på avvikelsen/tillbudets karaktär samt för 
att dokumentera i journal. Legitimerad personal ska informera patient/närstående om avvikelsen 
föranlett en negativ händelse eller tillbud av vikt. 

Medicinskt ansvarig (MAS/MAR) utreder allvarliga avvikelser/tillbud och anmäler dem till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Läkemedelsverket samt eventuellt till tillverkare och 
Hjälpmedelscentralen. MAS/MAR utreder och bedömer om en Lex Maria-anmälan skall göras till IVO. 

Avvikelser i vårdsamverkan ska analyseras på systemnivå.  

4.4 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka 

åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 

SFS 2010:659, 3 kap. 10§ p1-2 

Målen 2021 avsåg 
SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation åtgärd), förändring och 
komplettering av befintligt material som implementeras 2021. Det har implementerats i olika intervaller 
under vår och höst då det inte nått ut helt optimalt. En ny insats gjordes december 2021 för att 
säkerställa implementeringen. Man lade ansvaret på sjuksköterskorna att ställa frågor enligt SBAR vid 
rapportering. 

Förändring i delegeringsprocess av läkemedel, ett webbmaterial implementeras januari 2021. 
Förändringen betyder att medarbetaren först gör en webbutbildning och därefter träffar 
utbildningsansvarig sjuksköterska under en halvdag och svarar på individuella kunskapsfrågor. Detta 
har fallit väl ut men brister i att alla inte alltid har varit förberedda inför mötet med utbildningsansvarig 
sjuksköterska. 

Samverkansavvikelser skrivs i gemensamt avvikelsesystem MedControl Pro (inleddes 2021) det är ett 
digitalt system där verksamheterna inom Trygghet och stöd och externa såsom sjukhus, ambulans, 
vårdcentral osv. kan lägga avvikelser digitalt till varandra. Ett hinder har varit att systemet kräver SITHS 
kort (är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och 
system inom regioner) och den hanteringen har tagit tid. Fortfarande har flertalet av enhetschefer inte 
fått detta. Plan finns för gemensam fotografering under våren 2022. 

Vaccination av brukare och personal har genomförts. Dos 1-3 till brukare/ patient har givits av 
legitimerade sjuksköterskor i kommunen. Dos 1-3 till personal har givits av externa vårdgivare. 
Kommunen har varit behjälplig med hantering och anmälan av dos 1 och 2 för personal. Kommunen 
har löpande försökt underlätta för personal att vaccinera sig, bland annat genom att erbjuda att göra det 
på arbetstid. Detta i syfte att försöka minska risken för smittspridning. Anhöriga och brukare har 
signalerat till ledning att de är oroliga att ovaccinerad personal dyker upp. 

Den planerade palliativa utbildningen i samarbete med Betaniastiftelsen för all omvårdnadspersonal och 
legitimerad personal har inte genomförts då beslut har saknats. 
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Övriga utvecklingsområden 

Pandemin 
2020 och 2021 har till allra största del präglats av pandemin och påverkat samtliga verksamheter inom 
Trygghet och stöd i olika omfattning. Detta har gjort att tid för utveckling har varit starkt begränsat. 

Första fallet av Covid -19 dyker upp och blir känt i Kina i januari 2020. Första verifierade fallet i Sverige 
diagnosticerades den 31 januari 2020 i Jönköping. Den 1 februari klassade regeringen, efter begäran 
från Folkhälsomyndigheten, infektionssjukdomen covid-19 som samhällsfarlig sjukdom. 
 
Första perioden var under 2020 mellan mars och september. Den andra perioden startade oktober 2020 
och pågick till januari 2021. Den tredje vågen var mellan februari 2021 till juni 2021 och den senaste 
perioden är från juli 2021 och framåt. 2021 dominerade delta varianten som visade sig smitta lättare än 
alfa varianten och beta varianten. Den 21 november 2021 upptäcktes omikron varianten i Sverige, 
denna variant har i sin tur varit mer smittsam än delta varianten. Denna variant visade sig att även 
vaccinerade fick Covid-19 men mer lindrigt. Spridningseffekter hos olika åldersgrupper kan dock även 
kopplas till vaccinationsstatus för grupperna. 

Under 2020 och 2021 har huvuduppgiften varit att förebygga smittspridning och sjukdom i Covid -19 
hos de mest sjuka äldre, i hemsjukvård, på vård och omsorgsboende och i ordinärt boende. Hela 
samhället påverkades och helt nya insatser prioriterades. 

Sektorledning, enhetschefer och personal har prioriterat arbetet för att förhindra smittspridning till 
äldre och andra riskgrupper. Som riskgrupp räknas bland annat äldre (över 70 år) samt patienter i 
palliativ vård, vilket inkluderar merparten av alla patienter inom hemsjukvård, vård-och omsorgsboende 
och stöd i ordinärt boende. 

Verksamheterna har i olika omfattning arbetat på prioriterad nivå, vilket innebär att andra insatser fått 
stå tillbaka. Som exempel på andra insatser kan nämnas bedömningar gällande nutrition, fall, 
registreringar i olika register och mer administrativa vårduppgifter. Tid för att delta eller bedriva 
nödvändig utbildning har begränsats, förutom hygienutbildning, en vårdskuld har uppkommit. 

De dagliga mötena i ledningsgruppen återupptogs under hösten 2021. Sektorns ledningsgrupp inkl. 
MAS och verksamhetsområdenas ledningsgrupper har på motsvarande sätt haft möten för att leda 
verksamheternas arbete under pandemin. 

Förvaltningsledningen har haft daglig avstämning sedan hösten 2021. Där bland annat sjukskrivning 
och insjuknade brukare/patienter har bevakats.  

Sektorn har deltagit och samverkat regelbundet i digitala möten med vårdhygien, smittskydd, med 
primärvårdens vårdcentraler och sjukhus. Samverkan har varit viktigt för att finna bästa möjliga 
lösningar allteftersom olika problemområden uppstod. Likaså gällande riktlinjer och rutiner, allt för att 
finna lösningar för att skydda brukare/patienter på bästa möjliga sätt. 

Vårdpersonal, enhetschefer och legitimerad personal har arbetat hårt under en längre tid med att 
använda skyddsutrustning, följa reviderade rutiner, fått sina semestrar indragna, arbetat extra och 
arbetat med låg bemanning för att skydda våra mest sköra äldre och riskgrupper. Riktlinjer har 
reviderats och handlingsplanen har skrivits om ett flertal gånger, vilket i sin tur innebär att chefer och 
personal fått nya riktlinjer och rutiner att förhålla sig till. På samma sätt har riktlinjer gällande 
skyddsutrustning förändrats. Detta har ställt stora krav på att all personal under året varit uppdaterade 
på aktuella riktlinjer/rutiner för att göra rätt. Våra patienter/ brukare har också fått göra stora 
inskränkningar i form av olika aktiviteter som inte blivit av och vistelse på rummen vid misstanke om 
smitta. 

En materielgrupp för skyddsutrustning arbetar fortlöpande vidare och har avstämning varannan vecka. 
Deras främsta uppdrag är att hantera beställning av skyddsmaterial, logistik och leveranser samt att vara 
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sakkunniga. Gruppen bestod av MAS, administratör och enhetschefer från flera verksamheter. 
Gruppen har även ansvar för att säkerställa lagerhållning av nödvändig skyddsutrustning för 3 månader. 

För att skydda patienter/brukare har provtagning för Covid -19 gjorts vid minsta symptom hos 
patienter/brukare och personal. Provtagning av patienter har gjorts av sjuksköterskor i hemsjukvård. 
Personal har provtagits genom PCR då en provisorisk mottagning öppnat på Kvarnkullen där prov går 
till närliggande Vårdcentral och svar till ansvarig vårdcentral. 

Då vi under hösten på en del enheter haft spridning bland ovaccinerad personal påbörjades december 
2021 egentester 3 gånger per vecka utav personal. Provtagningen är frivillig, det ska göras innan 
arbetspasset och de som inte gör det ska använda både visir och munskydd. Vid en ökad smittspridning 
kan enhetschef initiera i samråd att prover tas dagligen. 

Kommunen har god samverkan med primärvården. Kommunen har haft avstämning minst varannan 
vecka och vid behöv även tätare. Primärvården har i samverkan med berörda enheter i kommunen, 
inlett smittspårning när personal eller patient/brukare på enheten insjuknat i Covid -19. Screening, test 
för Covid -19, har gjorts i förebyggande syfte för att säkerställa att brukare inte för med smitta vid 
inflyttning till boende och i samband med att patient lämnar sjukhus för att återgå till korttidsenhet eller 
hemtjänst. 

Rapport till myndigheter 
Förvaltningsledningen har varje vecka inrapporterat lägesbilden och antal smittade till Socialstyrelsen. 
Kommunens säkerhetsansvarig har varannan vecka rapporterat in hur det ser ut gällande påverkan 
varannan vecka till Länsstyrelsen. 

Samverkanspartner i kommunen 
MAS har medverkat i Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) och FUB och informerat om Covid -19. 

Besöksförbud tillfälligt 
Nationellt besöksförbud i äldrevården infördes av regeringen den 31 mars 2020 och upphörde den 1 
oktober 2020. Kommunen hade under 20 januari 2021 till och med 9 februari 2021 ett tillfälligt 
besöksförbud som ansöktes via Länsstyrelsen. Besöksförbudet berörde alla äldre boende i Kungälvs 
kommunen. 

Tillsyn MAS 
Under 2021 gjorde Mas tillsyn på äldreboende där Mas framför allt tittar på hygienutrymme så som 
tvättstuga och sköljrum. På vissa enheter blandas bäckenspolare och tvättmaskin att de står bredvid 
varandra. Detta är inte optimalt och något man behöver ha i åtanke vid ombyggnationer och 
nybyggnationer. 
 
Läkemedelgranskning  
Under november 2021 köptes en tillsyn från apoteket. Kommunen kommer utifrån tillsynen upprätta 
ett nytt Kommunalt akut läkemedelsförråd (KAF) och även se över hanteringen av smärtplåster. 
Verksamheten kommer fortsätta arbetet med att säkerställa läkemedelsprocessen utifrån synpunkter 
från apotekstillsynen. 

Digital signering 
Medication Care Support System (MCSS) är en lösning för mobil och digital signering inom kommunal 
omsorg. MCSS digital signering är införd på alla berörda enheter inom kommunen. MCSS skickar ut 
påminnelse vid varje tillfälle ett läkemedel inte givits i tid, samt ger möjlighet till uppföljning av 
läkemedelshanteringen. Brukare med kommunal hemsjukvård avvänder MSCC med undantag för de 
som har privata utförare. MCSS ger en säkrare läkemedelshantering. 
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Fortsätt arbetet med att säkerställa avvikelsehanteringsprocessen 
Under året 2021 har vi arbetat med avvikelser i Treseva. Enhetschef får ett meddelande när det 
kommer en avvikelse. Systemet har inte haft några avbrott såsom pågick under 2020. Externa utförare 
har tillgång till kommunens avvikelsesystem i Treserva vilket är positivt. 

Säkerställa att riskbedömningar utförs enligt plan 
Målet är att 100 % av personer 65 år och äldre och har hemsjukvård erbjuds riskbedömning. 
Under 2021 är riskbedömning en del av de arbetsuppgifter och insatser som till viss del fått stå tillbaka 
när verksamheterna tvingats att arbeta på prioriterad nivå för att kunna hantera pandemin. 

Fortsätt säkerställa processen ”trygg och säker utskrivning från slutenvård” i samverkan med vårdcentral och sjukhus 
För att säkerställa trygg och säker utskrivning har alla berörda verksamheter inom delregional 
samverkan SIMBA gjort s.k.GAP analyser över identifierade brister inom det egna ansvaret. Syftet är 
att varje verksamhet ska förbättra och åtgärda i sin egen verksamhet. Berörda verksamheter inom 
Kungälvs kommun har vidtagit åtgärder framför allt gällande att lämna bättre uppgifter i vårdbegäran 
gällande patientens funktionsstatus till sjukhuset. Uppgift om funktionsstatus kan ske under 
förutsättning att patienten gett sitt samtycke. Processen med Skaraborgsmodellen gällande in och 
utskrivning har påverkats negativt av pandemin. 

Fortsatt samverkan i omställningen till ”Nära Vård” 
Omställning till Nära Vård fortgår nationellt. Alla ledningsgrupper inom sektor Trygghet och stöd har 
informerats om omställningen. Den 1 september 2021 anställdes en projektledare för Nära vård i 
Kungälv för att hålla samman arbetet i kommunen. GR har sammanställt en slutrapport av resultatet av 
workshops som gjordes under år 2020. Rapporten kan användas som stöd för kommunernas fortsatta 
arbete med omställning nära vård. GR har under året haft ett flertal webbinarium med olika teman för 
att ge information, förslag och inspiration till utvecklingsarbete. Under hösten har GR haft en 
samverkansgrupp med representanter från medlemskommunerna där syftet har varit att stötta och 
delge varandra goda exempel. Flera FoU rapporter om kommunernas omställning till Nära vård har 
också tagits fram och FoU i väst. SIMBA har under hösten arbetat fram en samverkansplan och 
handlingsplan för ”Hälsa och den nära vården 2022-2023”. 

Andnings- och positioneringsutbildning 
Fortsatt kompetenshöjning inom området och för omvårdnadspersonal inom hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende och funktionshinder sker under våren 2021. Utbildningar startade i samband med 
Covid-19 utbrottet och för att möta behovet av andningsgymnastik/positionering för sjuka Covid-19 
patienter och brukare. Samtliga boenden erhåller material som rehab sedan följer upp med 
strukturerade utbildningstillfällen på plats i de olika verksamheterna. 

Förflyttningsteknik 
Personal inom hemtjänst, vård och omsorgsboende och funktionshinder har genomgått de praktiska 
utbildningarna som genomfördes under året (sex tillfällen under våren, åtta tillfällen under hösten). 
Totalt 16 tillfällen har erbjudits varav två tillfällen ställdes in på grund av för få deltagare. Grupperna 
har varit anpassade utifrån avstånd mellan deltagarna. Elever från Omvårdnadsprogrammet har 
genomgått utbildningen även i år. Digitalt material har sedan 2020 sammanställts ihop med 
metodutvecklare som ett komplement till utbildningen för sommarvikarier. 

Rehabombud inom Vård- och omsorgsboenden 
Under hösten genomfördes och utvärderades två utbildningstillfällen för rehabombud inom vård och 
omsorgsboende. Utbildningens syfte är att öka kunskapen kring grundutrustning och vad som ingår i 
denna. Övriga planerade utbildningstillfällen för rehabombud fick pausas under våren på grund av 
pandemin. 
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Digitala lösningar för Rehabinsatser 
Nytt system för träningsprogram och instruktioner demonstreras för enheten och testas sedan under en 
månad. Detta för att kunna bedöma användarvänlighet och digitala funktioner för patienter. Fortsatt 
kartläggning av nytt system sker under våren 2022. 

Klassificering av vårdåtgärder – KVÅ koder och digital signering av ordinerade och delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser 
Införandet av digital signering infördes under 2020 och implementerades fullt ut våren 2021 för 
samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser (sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut). Koderna som 
tidigare läggs in i systemet MCSS (Medication Care Support System). Verksamheten har redovisat KVÅ 
koder till Socialstyrelsen. Bland annat så har en ersättning utgått till kommunen på antal vaccinerade 
patienter. 

Rehabiliteringsinsatser för köpta korttidsplatser i Ale 
Via avtal köper Kungälvs kommun 10 korttidsplatser i Ale kommun. I platserna ingår rehabiliterande 
insatser men under 2021 knyts ett tillfälligt tilläggsavtal där Kungälvs kommun skall ansvara för sina 
egna patienter. Snart står det klart att patientsäkerheten äventyras då bl.a. informationsöverföringen inte 
fungerar. De båda kommunerna har olika rapporteringssystem och olika rutiner. Riskbedömning görs 
och utifrån denna återgår insatserna och ansvaret till Ale i slutet av året. 

Anhörigstödet – Hälsofrämjande förebyggande enheten 
Enheten har under vecka 38 planerat och genomfört den s.k. nationella Hygienveckan. Veckan 
genomfördes inte som tidigare år på grund av pandemin utan aktiviteterna genomfördes till stor del 
digitalt. På intranätet publicerades två artiklar om vikten av att följa magsjukerutiner respektive korrekt 
handskanvändning. I sociala medier lyftes hygienfrågor i form av dagliga hygienfrågor på kommunens 
Instagram-konto samt två filmade intervjuer med en läkare på både Instagram och Facebook. Filmerna 
fick 1476 respektive 1534 visningar totalt. Det genomfördes även en handhygiensaktivitet med hjälp av 
en handdesinfektionsmaskin som lånades av sjuksköterskeenheten. Genom att låtsas sprita händerna 
med en särskild vätska fick människor med hjälp av maskinen direkt se var de missar att sprita 
händerna. Totalt testade 68 personer maskinen och samtliga blev förvånade över hur mycket de missar 
när de spritar sina händer. 

Årets hälsofrämjande förebyggande arbete har till stor del haft fokus på äldre och att involvera fler i sin 
egna hälsa. Nära samverkan har skett med Rehabenheten och Folkhälsan. Digitala föreläsningar, 
pausgympa, informationsfolder m.m. har genomförts. 

Anhörigstödet genomförde samtal mestadels digitalt under våren men öppnades upp för individuella 
möten och grupper under hösten. Samtalen riktar sig till anhöriga med närstående under 65 år med 
missbruksproblematik, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar samt till anhöriga med närstående 
över 65 år med kognitiva nedsättningar så som vid demens, stroke och parkinson. 

Samverkan med GR 
En av enhetscheferna har varit med i ett projekt tillsammans med GR där man tittat på hur mycket en 
patient med en specifik diagnos kostar för kommunen i förhållande till sjukhusvård. Patientexemplet 
från Kungälv hade en höftledsfraktur och resultatet efter uträkningar blev att patientens vård under en 
månad blev 5967kr/dygn ( i kommunen). 

En del av sjuksköterskorna har varit med i ett projekt via GR där de fick besvara en enkät om 
personcentrerad vård. 

Sjuksköterskorna har under året två gånger under en 2-veckorsperiod, höst och vår antecknat alla 
patienter som åkt in till sjukhuset av olika anledningar. Läkare från sjukhuset och primärvården sitter 
sedan tillsammans med enhetschef för sjuksköterskorna och går gemensamt igenom listan för att se om 
det hade gått att hindra inläggningar på sjukhuset. Målet med arbetet är att så få som möjligt ska behöva 
åka till sjukhuset och istället skötas vi a primärvården och kommunen. 
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Medicinskt ansvariga är inbjudna till Nätverksträff i samverkan på GR där dialogmöten skett, 
avtalsinformation och information bland annat från myndigheter givits. 

4.5 Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 

Här beskrivs vilka processer som identifierats där samverkan behövts för att förebygga att patienter 
drabbas av en vårdskada samt hur samverkan sker i den egna verksamheten och med andra vårdgivare. 
Ex. överenskommelser mellan olika vårdenheter, medicintekniska enheter, mellan vårdcentral och 
sjukhus samt mellan kommuner och landsting. 

En viktig del i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är hur kommunens verksamheter för hälso- 
och sjukvård och socialtjänst samverkar med andra vårdgivare. 

Samverkan inom kommun samt med andra vårdgivare 
Inom Samverkan i Mellersta Bohuslän och Ale (SIMBA) och inom Närområdesgruppen arbetar 
vårdcentralerna, sjukhuset och kommunerna med samverkan över vårdgivargränser för att förebygga att 
vårdskador uppstår. SIMBA är en samverkansorganisation för hälsa och den nära vården i 
Stenungsund, Ale, Kungälv och Tjörn. 

Kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst samverkar med sjukhus och vårdcentral. Regelbundna 
möten sker områdesvis mellan vårdcentralernas läkare och hemsjukvårdens sjuksköterskor. 

Inom kommunens olika verksamheter sker strukturerad samverkan mellan yrkesgrupper och enheter. 
Kommunal hälso- och sjukvård arbetar i samverkan med funktionshinder, socialpsykiatri, hemtjänst 
och vård och omsorgsboende. 

Nära Vård och Mobila team 
"Nära vård" är en pågående nationell omställning av hälso- och sjukvård, med syfte att behålla eller öka 
kvaliteten i Hälso- och sjukvården och möta den demografiska utvecklingen. För att ha kontroll på 
kostnaderna kan inte vård och omsorg organiseras på samma sätt som idag. Det krävs en struktur och 
organisationsförändring för att såväl åstadkomma en ökad kvalitet som bättre tillgänglighet och 
effektivare resursutnyttjande. Omställningen innebär att mer resurser styrs till de delar i systemet som 
har goda förutsättningar att hantera både närhet till patienter och komplexiteten i sjukdomstillstånd, 
primärvården, observera att den kommunala hälso- och sjukvården på vårdnivå är en del av 
primärvården. Målet är att de patienter som kan vårdas i hemmet ska få sin vår där i ordinärt boende. 
Närhet kan innebära geografisk närhet, relationsnärhet samt tillgänglighet. Omställningen pågår mellan 
2017-2027. 

"Mobil närvård" är samverkan mellan sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård och 
vårdcentralsläkare. Mobil närvård möjliggör att patienten får hembesök av läkare tillsammans 
kommunal sjuksköterska samma dag eller dagen efter att behov av läkarkonsultation påtalats. 

"Mobilt palliativt team (MPT)" utgår från slutenvården och ska bedriva specialiserad palliativ vård i 
hemmet som komplement till och i samverkan med vård och omsorg som ges av andra vårdgivare för 
patienter boende i SIMBA-området. Teamet ska finnas tillgängliga för konsultverksamhet för 
primärvård, kommun och sjukhuset. 

"Närsjukvårdsteam (NSVT)" utgår från slutenvården och bedriver specialiserad vård i hemmet, det vill 
säga vård som kräver specialistmedicinsk kompetens och specialistkompetens inom omvårdnad och 
som utgår från specialistvårds-verksamhet. Vården sker i samverkan med hemsjukvårdsläkare, och 
kommunal hälso- och sjukvård. Här pågår just nu inget samarbete på grund av att ansvarsförhållande 
behöver tydliggöras. En revidering av hälso- och sjukvårdavtalet är försenat och pågår. 

 



24 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2022 - KS2022/0424-1 Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 : Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2021

  
 

Kommunstyrelse, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 33(38) 

Gränsdragningsproblematik 
Det finns fortfarande en del oklarheter till ovan beskrivna omställning och mobila team som utgår från 
sjukhus och specialistvård. Oklarheterna består främst av två delar. Dels handlar det om vad lagen avser 
är primärvårds ansvar, vårdcentral/primärkommunalt hälso- och sjukvårdsansvar och dels handlar det 
om resursfrågan. Utifrån att en förskjutning av vården sker så kommer fler att vårdas av kommunal 
hälso-och sjukvård, på korttidsenhet och i hemtjänst vilket kommer att kräva mer resurser i 
kommunen. Under 2020-2021 har frågorna lyfts på övergripande nivåer. Frågorna är komplexa och 
delade meningar råder. Frågorna kommer bland annat att redas i och omhändertas i revidering av hälso- 
och sjukvårdsavtalet. 

Beslutsstöd  
Används av hemsjukvårdens sjuksköterskor för att systematiskt bedöma patientens tillstånd för att 
patienten ska få vård på rätt vårdnivå. Beslutstödet innehåller bedömningsparametrar som är till stöd 
för beslut. 

Tandhygienist i kommunal verksamhet (TAIK)  
Är ett projekt som löper fram till december 2022, där tandvården bidrar med en tandhygienist på 
halvtid, med start den 1 oktober 2018. Tandhygienisten (TAIK) arbetar som munvårdskonsult och är 
en integrerad del av kommunal verksamhet. TAIK ska vara sakkunnig i tandvårdsfrågor, samt 
kvalitetssäkra och stärka kompetens och rutiner inom kommunal omvårdnad med avseende på 
munvård. Projektet är riktad mot målgruppen 65+. 
 
TAIK har bland annat under 2021: 

•  Arbetat fram ett informationsmaterial om Intyg om nödvändig tandvård som skickats ut till alla 
som har hemtjänst inom Kungälvs kommun.  

• Tagit fram en utbildning i munhälsa till hemtjänstgrupperna i kommunen och börjat utbilda 
omvårdnadspersonal i hemtjänsten. 

• Startat en tandvårdsgrupp i kommunen med representanter från olika delar av verksamheten, 
vars uppdrag är att få till förändringar och rutiner lättare vad gäller munhälsa.  

• Fortsatt samarbete med bistånd för att öka antalet Intyg om nödvändig tandvård i kommunen. 
Digital föreläsning för 65+ i samarbete med kommunens dietist. Bra mat och mun för äldre. 

4.6  Riskanalys 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Hälso- och sjukvården använder sig av Socialstyrelsens beslutsmatris vid riskanalys, se kapitel 3. 
Processägare (sektorchef och verksamhetschef hälso- och sjukvård) har genom processteamarbete 
identifierat risker på systemnivå som resulterat i att riskanalyser har utförts under år 2021 enligt 
kvalitetsplan. SOSFS: 2011:9, 5 kap.1 §. 

Riskbedömning har med anledning av Covid -19 skett av lokaler, så att avstånd kan hållas, material samt 
avseende personal som är riskgrupp, exempelvis astmatiker och gravida. 
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4.7 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

Personal inom sektor Trygghet och stöd är enligt lag skyldiga att rapportera en negativ händelse eller ett 
tillbud. Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. 
Personalen ska i detta syfte rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada. Rapporterna ska lämnas till vårdgivaren. 

Avvikelserapporteringen sker i verksamhetssystemet Treserva. Den som upptäcker en negativ händelse 
registrerar den i systemet. Personalen använder avvikelsesystemet, dock finns fortfarande brister i 
analys och uppföljning. 

Inget stopp i Treserva under 2021. 

4.8 Hantering av synpunkter och klagomål 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

Inkomna synpunkter och klagomål redovisas i kvalitetsberättelsen under kapitel 3.  Om synpunkt eller 
klagomål resulterar i en avvikelse behöver den hanteras. 

4.9 Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Genom vårdplanen blir patienten delaktig i sin omvårdnad. Närstående blir delaktiga om patienten så 
önskar och ger sitt samtycke. 

Den enskilde och/eller dennes god man/närstående är delaktig i sin omvårdnad i största möjligaste 
mån. Detta sker på olika sätt i olika verksamheter, exempel kan vara vårdplanering, vid upprättande av 
individuella planer (SIP) och samverkansmöten. Patientansvarig sjuksköterska har regelbunden kontakt 
med patienter inom sitt omvårdnadsansvar. 

4.10 Resultat 

Strukturmått (utgör förutsättningar för att nå definierade mål) 
Alla medarbetare som är aktuella för att ta emot en delegerad arbetsuppgift måste först genomgå en 
utbildning i läkemedelshantering. Kravet för att få delta på utbildningen är att medarbetaren har läst ett 
instuderingsmaterial och genomfört en webbutbildning. 

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och om medarbetaren blir godkänd på kunskapstestet 
bokas denne in för genomgång med sjuksköterska. Sjuksköterskan bedömer då om den enskilde 
medarbetaren är lämplig att ta emot en delegering, att medarbetaren har förståelse för vad en delegering 
innebär samt att denne kan utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt. 

Processmått (utgörs av aktiviteter som genomförts för att uppnå definierade mål) 
För att sätta processmål gentemot patientsäkerhetsfrågor krävs att verksamheten har möjlighet att ta ut 
statistik från verksamhetssystemet. Införande av "Klassifikation av vårdåtgärder"(KVÅ) förväntas öka 
möjligheterna till bättre uppföljning av åtgärder. 

Resultatmått 
Totalt inskrivna i hemsjukvården under året är 1309 totalt varav 235 är under 65. Varje månad skrivs i 
genomsnitt 60 in i hemsjukvården och i genomsnitt 45 personer skrivs ut. Det är en marginell 
minskning från år 2020 med 37 individer. Genomsnittet inskrivna patienter per månad är 887 personer 
varav 185 personer under 65 å. Tittar man på genomsnitt antal patienter under året är det: 906: Lägsta 
månad Februari då var det 866 och högsta oktober 939. 
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Sjuksköterskeverksamheten har under år 2021 erbjudit 43 utbildningstillfällen inför 
läkemedelsdelegering. Antalet anmälda till utbildningen var 465 stycken, av dessa var det 92 
medarbetare som inte kom och 56 medarbetare som inte hade gjort webbutbildningen eller läst 
instuderingsmaterialet, dessa hänvisades då att anmälas på nytt till ett annat utbildningstillfälle. Totalt 
resulterade detta i att 317 medarbetarna deltog på utbildning. Av dessa 317 underkändes 54 
medarbetare på kunskapstestet. Av det totala antalet inbokade på utbildningen var det, av olika 
anledningar, 56% som fullföljde utbildningen och bokades in för genomgång med sjuksköterskan. 

87 stycken medarbetare har varit anmälda till utbildning inför insulindelegering, av dessa var det 68 
stycken som deltog på utbildningen. 

Dietist har under året utbildat 36 undersköterskor vid sex tillfällen. Fyra tillfällen blev inställda på grund 
av Covid. Det har varit tre kostombudsmöten både fysiska med färre deltagare och ett digitalt. 

Metodstöd nutrition vid palliativ vård har tagits fram i det gemensamma nätverket för västsvenska 
kommundietister och informerats och utbildats om i kommunen. 

Dietist har varit delaktig i framtagandet av appen Matfröjd som lanserades av Hushållningssällskapet i 
början av året. Den finns nu tillgänglig för hemtjänst och korttidsboende samt marknadsförs av 
förebyggande enheten till hemmaboende äldre. 

Under 2021 har också utarbetats en Lokal Psykiatriplan som nästan är klar. 

Palliativ vård och Svenska Palliativregistret 
Socialstyrelsens utvärdering av den palliativa vården i livets slutskede visade att det finns ett antal 
förbättringsområden inom såväl regioner som kommuner. Vården och omsorgen behöver lägga 
ytterligare kraft på att i högre grad följa det nationella kunskapsstödet, kompletterat med det nationella 
vårdprogrammet som ska utgöra en gemensam grund för en god och jämlik palliativ vård i livets 
slutskede. 

Två av målnivåerna är att 100 % av alla patienter som är bedömda att vara i livets slutskede har 
smärtskattats och 90% fått en munhälsobedömning sista levnadsveckan. 

I kommunens hemsjukvård kan man från registret utläsa att år 2021 smärtskattades 58,3 % av 
patienterna samt att munhälsobedömning utfördes på 42,4 %. Verksamheten behöver bli bättre på att 
dokumentera i registret. 

En förutsättning för att nå målnivåerna och ge god vård i livets slutskede är att alla personalkategorier 
som vårdar patienter erbjuds fortbildning i Palliativ vård, Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god 
palliativ vård i livets slut. 

Inom hemsjukvården har en Web-utbildning i Palliativ vård tidigare erbjudits via regionalt 
cancercentrum, RCC. Syftet är att säkerställa att all nyanställd personal i hemsjukvården får kunskap om 
palliativ vård. Utbildning via RCC har nu upphört, under 2021var målet att Betaniastiftelsens utbildning 
skulle användas i stället men ingen utbildning har fått utrymme då vi haft en hög omsättning av 
sjuksköterskor samt pågående pandemi. 

Sjuksköterskorna har börjat utbilda vårdpersonal på ett av vård- och omsorgsboendena i palliativ vård. 
Utbildningen kommer att hållas i alla hemtjänstgrupper och på alla boenden under 2022. Under året har 
också flera verksamheter tillsammans arbetat med en rutin för hur Vård i livets slut för patienter utan 
hemtjänst ska kunna ske på ett bra sätt då dessa patienter hamnar mellan stolarna, denna är dock inte 
helt klar. 

Under 2021 beslutades det på verksamhetsnivå att använda Palliativregistrets närstående enkät vilket 
skickades ut till patienters närstående efter dödsfall, det blev en bra respons från närstående och gick att 
genomföra första halvåret men sedan blev tyvärr personalbrist i hemsjukvården för stor och utrymme 
att fortsätta försvann. 
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 Svenska palliativregistret 

År 
antal 

avlidna 
varav på 
sjukhus 

varav på 
hospice 

antal 
patienter 

som inte är 
registrerade 
i palliativ-
registret 

antal 
registrerade 
i palliativ-

registret 

varav 
särskilt 

boende 

varav 
ordinärt 

boende 

varav 
korttids-

boende 

2016 267 68 9 26 164 83 56 25 

2017 264 53 5 10 196 111 51 34 

2018 270 56 7 26 181 106 44 31 

2019 238 43 4 16 175 91 52 32 

2020 287 56 4 31 196 106 72 18 

2021 270 55 3 56 156 84 57 15 

Uppgifterna i ovanstående tabell är hämtade ur verksamhetssystemet Treserva samt ur Svenska 
Palliativregistret 

Nödvändig tandvård (N-tandvård)  
Totalt finns 793 intyg om nödvändig tandvård utfärdade inom LSS, vård- och omsorgsboende samt 
ordinärt boende i Kungälvs kommun. Det är en ökning av utfärdade intyg på totalt 46 stycken intyg 
jämfört med 2020. Tidigare år var siffran 12. 

Till årlig munhälsobedömning (uppsökande tandvårdsbesök) har totalt 485 personer tackat ja. där har 
antalet jag sägare ökat med nästan 60 stycken. De som tackat ja utgör 61 % av intygsinnehavarna. ( 
tidigare år var siffran 57%). Det finns en förbättringspotential i att identifiera fler personer inom både 
LSS, vård- och omsorgsboende samt ordinärt boende som kan vara berättigade till tandvårdsintyg. 

Folktandvården som har den uppsökande verksamheten ger också utbildning till omvårdnadspersonal. 
de har under året utbildat 125 medarbetare. 

4.10.1 Inkomna avvikelser under året och analys  

Det finns en osäkerhet på tillförlitligheten av antalet registrerade avvikelser. Verksamhetens erfarenhet 
är att avvikelsesystemet i Treserva är svårt att hantera och är inte användarvänligt. MAS och 
verksamhetschef har den uppfattningen att fler registrerar avvikelser än tidigare. Kunskapen och vikten 
av att registrera avvikelser har ökat. 

Vårdpersonal signerar ca 110 000 insatser per månad, varav 90 % avser läkemedelssigneringar 
(narkotiska preparat 1 015 signeringar.) Andra insatser kan vara HSL insatser från sjuksköterska, 
fysioterapeut och arbetsterapeut. 83 procent ges i tid. 

Under året 2021 har ingen avvikelse gått vidare som Lex Maria anmälan till Inspektion för vård och 
omsorg. 

Inga ärenden har inkommit till patientnämnden från Kungälv under 2021. 

Avvikelser med medicintekniska produkter  
Inga anmälningar om negativa händelser avseende medicinteknisk produkt har rapporterats in till 
Läkemedelsverket av MAR. 
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Avvikelsetyp Utfall år 2021 Utfall år 2020 

Avvikelse från annan vårdgivare 34 15 

Avvikelse skickad till annan vårdgivare 55 91 

Avvikelse där läkemedel varit inblandade 1 721 1 672 

Fallolycka som leder till ingen eller mindre kroppsskada 1 803 1 722 

Fallolycka som leder till allvarlig kroppsskada 0 2 

Avvikelse där medicinteknisk produkt varit inblandad 111 109 

Utebliven behandling 15 59 

Felaktig behandling 8 0 

Brist i informationsöverföring som leder till avvikelse 73 86 

Infektioner som har uppkommit under vårdtiden 3 1 

Antalet rapporterade fallolyckor har ökat med drygt 4,7 %, ingen är inrapporterad som allvarlig 
kroppsskada. Antalet avvikelser där läkemedel varit inblandat har ökat med drygt 2,9 %. 

4.10.2 Frågeformulär patientsäkerhet 

4.10.2.1 Patientsäkerhet 

Fråga Svar, Antal 

Är ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete känt för dina 
medarbetare  

 Ja 27 (st) 

 Ej svarat 2 (st) 
 

Är riktlinjer och rutiner i ledningssystemet kända för dina 
medarbetare  

 Ja 25 (st) 

 Nej 2 (st) 

 Ej svarat 2 (st) 
 

Är riktlinjer och rutiner för systematiskt kvalitetsarbete ett stöd i 
arbetet.  

 Ja 27 (st) 

 Ej svarat 2 (st) 
 

Är instruktion "När och hur kontaktas sjuksköterska”, alt. 
”Kontakta arbetsterapeut och fysioterapeut i hemsjukvård – när 
och hur” känd och tillgänglig för dina medarbetare.  

 Ja 26 (st) 

 Ej svarat 1 (st) 
 

Är riktlinjen för läkemedelshantering känd av dina medarbetare   Ja 26 (st) 

 Ej svarat 2 (st) 
 

Tillämpar alla berörda medarbetare basala hygienrutiner   Ja 26 (st) 

 Ej svarat 2 (st) 
 

Erbjuds alla patienter/brukare riskbedömning enligt riktlinje för 

förebyggande arbetssätt  
 Ja 16 (st) 

 Nej 9 (st) 

 Ej svarat 3 (st) 
 

Har avgiftsfri munhälsobedömning erbjudits före inflyttning till 
vård och omsorgsboende?  

 Ja 19 (st) 

 Nej 5 (st) 

 Ej svarat 3 (st) 
 

Är rutinen för hantering av grundutrustning känd av dina 
medarbetare  

 Ja 10 (st) 
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Ovanstående frågor gällande patientsäkerhet besvaras av enhetschefer för boenden, hemtjänst samt 
hemsjukvård. 

4.11 Mål och strategier för kommande år 

Avvikelser  
Revidering av processen för avvikelsehantering och säkerställa användarvänlighet och att rutinen görs 
känd ute i verksamheterna. 

Ledningssystemet  
Revidera Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete och säkerställa att det och uppföljningen av 
densamma är användarvänligt och görs känt ute i verksamheterna. 

Demensteam  
Kommer att införas våren 2022. Medverkande i teamet kommunal utförare av hemtjänst i samarbete 
med hälso- och sjukvård.   

Palliativ Vård 
Rutinen Vård i livets slut för patienter utan hemtjänst ska kunna ske på ett bra sätt då dessa patienter 
lätt hamnar mellan stolarna. Ska under våren 2022 göras klar för alla inblandade verksamheter. Alla 
nyanställda sjuksköterskor ska få en bra introduktion i våra arbetsrutiner kring den palliativa patienten. 
Nytt uppdaterat nationellt vårdprogram från 2021 om palliativ vård ska implementeras i 
hemsjukvårdens verksamhet. När RMR Palliativ vård är klar ska den implementeras. 

Nära vård 2022 
Sektorsledningen inom Trygghet och Stöd har tillsammans med projektledaren för Nära vård påbörjat 
arbetet med att ta fram en plan för kommunens omställning, både på lång och kort sikt. Omställningen 
till Nära vård är satt till år 2027 av regeringen. Som stöd i omställning har vi bland annat SIMBAS 
handlingsplan för hälsa och den nära vården 2022-2023. 

Utbildning 
Utbildning kommer ges under året till legitimerad personal under året i Clinical frailty scale (CFS) Det 
är en utbildning i skattning av skörhet enligt CFS är ett av fler verktyg för att göra en välgrundad klinisk 
bedömning av äldre och multisjuka. 

Omtag av VISAM beslutstöd, en form av dokumentation vid förändrat hälsotillstånd. Gemensamma 
rutiner i beslutstöd för SIMBA området ska tas fram. Utbildning kommer att genomföras. 

Utbildning i palliativ vård är planerat att genomföras i alla berörda utförardelar inom sektor Trygghet 
och Stöd under år 2022. Utbildningen hålls av sjuksköterskor från hemsjukvården. 

Digitala lösningar för Rehabinsatser 
Nytt system för träningsprogram och instruktioner demonstreras för enheten och testas sedan under en 
månad. Detta för att kunna bedöma användarvänlighet och digitala funktioner för patienter. Fortsatt 
kartläggning av nytt system sker under våren 2022. 

Äldres hälsa 
Fokusområde kommer fortsatt vara äldres hälsa med diverse aktiviteter, temaveckor och samarbeten – 
detta för att involvera fler i sin egna hälsa. 

Anhörigstöd 
Anhörigstödet planerar att möta upp det växande behovet av stöd framförallt för anhöriga med 
närstående med psykisk ohälsa. 
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 UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

Justeras sign 

 

 
 § 39/2022 

Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 
(Dnr KS2022/0424) 

Sammanfattning 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvalitéten. Syftet med kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är att ge en samlad bild 
av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i verksamheten under året som gått. Det blir också ett 
underlag till planeringen av fortsatt systematiskt kvalitetsarbete under kommande år. Enligt 
Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse.  

 
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet följer ett årshjul där planering och genomförande av 
åtgärder, analys av avvikelser och egenkontroller, identifiering av risker och riskbedömning 
systematiskt utförs. Arbetet bedrivs parallellt med analyser och utvärdering för innevarande år, 
samtidigt med planering och riskbedömning för kommande år.  
 
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 
verksamhetens kvalitet. Synpunkter och klagomål som identifierats som avvikelser under året 
har tagits emot, utretts och åtgärdats av närmaste chef. 
 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen finns tillgänglig (efter beslut) på kommunens 
hemsida för den som önskar ta del av den. 
 
Sektor Trygghet och stöd föreslår att den upprättade Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 
för 2021 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 
Bilaga Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Sektor Trygghet och stöds Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2021 
godkänns. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Lena Arnfelt 
Anna Mårten 
 

För kännedom till: 
Annelie Svantesson 
Eva Söderholm 
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Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 
(Dnr KS2022/0424) 

Sammanfattning 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra kvalitéten. Syftet med kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är att ge en samlad bild 
av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i verksamheten under året som gått. Det blir också ett 
underlag till planeringen av fortsatt systematiskt kvalitetsarbete under kommande år. Enligt 
Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse.  

 
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet följer ett årshjul där planering och genomförande av 
åtgärder, analys av avvikelser och egenkontroller, identifiering av risker och riskbedömning 
systematiskt utförs. Arbetet bedrivs parallellt med analyser och utvärdering för innevarande år, 
samtidigt med planering och riskbedömning för kommande år.  
 
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 
verksamhetens kvalitet. Synpunkter och klagomål som identifierats som avvikelser under året 
har tagits emot, utretts och åtgärdats av närmaste chef. 
 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen finns tillgänglig (efter beslut) på kommunens 
hemsida för den som önskar ta del av den. 
 
Sektor Trygghet och stöd föreslår att den upprättade Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 
för 2021 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sektor Trygghet och Stöd Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021 
Bilaga Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2021 

Förslag till kommunfullmäktige 

Sektor Trygghet och stöds Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2021 
godkänns. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Lena Arnfelt 
Anna Mårten 
 

För kännedom till: 
Annelie Svantesson 
Eva Söderholm 
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Styrdokument- Riktlinjer Kulturgaranti (Dnr KS2022/0580-1)

Sammanfattning

Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag av Kungälvs trion att utreda och redovisa ett förslag för
hur en kulturgaranti kan införas i Kungälvs kommun. Förvaltningen redovisade hur ett sådant
förslag kan se ut i Kungälvs kommun i ett tjänsteutlåtande i oktober 2021. I tjänsteskrivelsen
angavs det vidare att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett styrande dokument för
Kulturgarantin. Förvaltningen har därefter tagit fram en riktlinje som motsvarar viljeriktningen i
beslut KS2021/1311.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att
1. Riktlinjer för kulturgarantin antas.

Juridisk bedömning

Kulturverksamheten regleras inte av speciallagstiftning. Kulturgarantin faller in under
kommunens kompetens då det är en kommunal angelägenhet enligt kap 2. 1–2 §§
kommunallagen (2017:725). Att barn och elever har möjlighet att ta del av kulturverksamhet är
att betrakta som allmänt intresse för kommunens medlemmar och därmed en kommunal
angelägenhet. Det finns därmed inget juridiskt hinder från att implementera en kulturgaranti.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Ärendet initierades på uppdrag från Kungälvstrion i budgetdirektivet vilken upprättades 2020-
04-08. Uppdraget formulerades på följande sätt:  Den politiska uppdragsgivaren vill under
mandatperioden ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet genom
införandet av en kulturgaranti (KS2020-0729-1).  I detta budgetdirektiv ges ett uppdrag till
förvaltningen vilket lyder på följande sätt:  Utred införandet av en kulturgaranti under
mandatperioden.

Ytterligare uppdrag framkommer i dokumentet aktualisering av Kungälvstrions budgetdirektiv
(KS2021/0650–2). I budgetdirektivet framkommer det att kulturgarantin ska inarbetas under
höstterminen 2022.

Förvaltningen fick politiskt uppdrag att utforma ett förslag på hur Kulturgarantin ska se
ut i Kungälvs kommun och därefter redovisa detta. Detta presenterades i kommunstyrelsen 2021-
10-22. Förvaltningen fick då i uppdrag att upprätta ett styrande dokument i Kungälvs kommun enligt
förslaget som redovisades för kommunstyrelsen.

Bedömning
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Förvaltningen har upprättat ett förslag för riktlinjer gällande kulturgaranti i Kungälvs kommun. 
Riktlinjerna anger de yttre ramarna för hur kulturgarantin ska implementeras i Kungälvs kommun. 
Förvaltningen har bedömt att riktlinjerna ska omfatta hur många kulturaktiviteter som till ett 
minimum ska gälla samt för vilka barn och unga. Vidare beskriver även riktlinjerna vilka som 
ansvarar för att kulturgarantin ska genomföras. Ytterligare beskrivningar som finns med är hur de 
fristående skolorna omfattas samt hur kulturgarantin ska finansieras. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet kulturgaranti har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer tre och fyra, det 
vill säga att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar samt att alla medborgare ska ha en 
möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. Målgruppen som ska omfattas av kulturgarantin är 
alla barn och elever i åldrarna 6–16 år, vilka kommer genom kulturgarantin kunna erbjudas större 
möjligheter att ta del av kulturaktiviteter. På så sätt förväntas även kommunfullmäktiges strategiska 
mål tre och fyra att uppnås i högre grad.

Ärendet har vidare koppling till kommunstyrelsens resultatmål nummer åtta, att fler barn, unga och 
äldre- inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. 
Förvaltningen bedömer i och med att Kungälvs kommun beslutar om riktlinjer möjliggörs högre grad 
av måluppfyllelse.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet Kulturgaranti har en koppling till mål 5. Jämställdhet samt mål 10. Minskad
ojämlikhet. Ärendets beröringspunkt med mål nummer 5 grundar sig i att en majoritet av de som tar 
del av kulturaktiviteter utöver den obligatoriska skolverksamheten är flickor. Genom kulturgarantin 
kan fler pojkar erbjudas kulturaktiviteter. Kopplingen till mål nummer 10 grundar sig i att barn och 
elever i socioekonomiskt svagare grupper tenderar till att i lägre grad delta i kulturaktiviteter. 
Genom Kulturgarantin kan skillnaden mellan grupper minska i och med att Kungälvs kommun 
erbjuder kulturaktiviteter till samtliga barn och elever i kommunen mellan åldrarna 6–16.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har koppling till styrdokumentet Vision 2040. I dokumentet framkommer den
politiska viljeyttringen om hur Kungälvs kommun ska utvecklas. När det gäller kultur och fritid anges 
det att Kungälv är en kommun med tydlig kultur- och idrottsprofil. Invånare i alla åldrar ska ha 
möjlighet till ett rikt och aktivt liv samt kreativ fritid samt I Kungälv 2040 finns ett rikt och varierat
kulturutbud och en utvecklad upplevelsenäring som lockar både kommunens egna invånare och 
turister. 

Ytterligare dokument med koppling till ärendet är Kulturprogrammet. Kulturprogrammets syfte är att 
skapa fler kontaktytor mellan boende i Kungälvs kommun, främja integration samt skapa 
gynnsamma förutsättningar att ytterligare utveckla kulturen i kommunen. I Kulturprogrammet 
framkommer att barn och ungas möte med kulturen är identifierat som ett område vilket är särskilt 
viktigt att beakta.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Den berörda målgruppen är barn och elever mellan åldrarna 6-16. Kulturgarantin syftar till att 
erbjuda professionella kulturaktiviteter till den berörda målgruppen. Kulturgarantins effekt bedöms 
vara att fler grupper och enskilda barn och elever kan ta del av ett varierat och rikt kulturutbud. 
Genom kulturgarantin förväntas därför barn och elever i Kungälvs kommun få mer likvärdiga villkor 
att ta del av kulturverksamheten. De grupper som idag i lägre grad deltar i kulturverksamheten 
förväntas påverkas mest av åtgärden. Exempelvis deltar barn och elever i
socioekonomiskt svagare grupper samt barn och elever i landsbygdsområden i lägre grad. 
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Kulturgarantin förväntas även indirekt få en påverkan på näringslivet. Anledningen till detta är att de 
aktiviteter som ryms inom kulturgarantin kan utföras av externa professionella kulturutförare. Detta 
innebär att Kungälvs kommun kan behöva anlita externa utförare för att genomföra workshops, 
övningar etc.

Kulturgarantin, i synnerhet vilka aktiviteter som genomförs, kommer att utformas i samråd med 
eleverna. Det kommer att erbjudas olika forum där elevernas synpunkter inhämtas vilket ger ett 
underlag för utformningen av kulturgarantin. Elevernas delaktighet är centralt utifrån både ett 
barnperspektiv samt demokratiperspektiv.

Sedan i januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barnkonventionen slår 
fast att alla barn har vissa grundläggande rättigheter varav flertalet är kopplade till kultur. Artikel 13 
hävdar att barnet ska kunna ”söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift 
eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.” I artikel 27
formuleras barnets rätt till ”den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, 
moraliska och sociala utveckling”, i vilken kulturen kan sägas ha en viktig roll. Framför allt är det i 
artikel 31 som kulturens roll för barn och unga lyfts fram. Där stipuleras att barnet inte bara ska ha 
rätt att ”fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” utan även att de länder som undertecknat 
konventionen ska främja barnets deltagande. Konventionsstater ska vidare ”uppmuntra 
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet”.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förvaltningen bedömer att berörd personal inte kommer få en ökad arbetsbelastning i och med att 
riktlinjerna genomförs. Förvaltningen bedömer att arbetet inom Kulturgarantin genomförs i hög 
utsträckning inom befintlig verksamhet. Genom att implementera riktlinjerna så förtydligas delar av 
kulturskolans arbete samt att Kungälvs förbinder sig till att garantera ett visst kultutbud. 

Ekonomisk bedömning
Inom kulturverksamheten finns det personella resurser som kan erbjuda kompetens för att 
genomföra kulturgarantin i viss utsträckning. Majoriteten av de kulturupplevelser som barn och 
elever får i Kungälv finansieras främst av statsbidraget Skapande skola. Kulturens befintliga budget 
kan finansiera punktinsatser för vissa aktiviteter men räcker inte för att finansiera en aktivitet per 
elev och årskurs.

Kulturrådet administrerar ett statsbidrag vilket heter Skapande skola. Skapande skola medverkar till 
att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan. Bidraget ökar elevernas eget 
skapande genom möten med professionella kulturaktörer. Bidraget stärker elevernas tillgång till 
kulturens alla uttrycksformer.

År 2021 delar 257 kommunala huvudmän och 108 fristående huvudmän samt 2 statliga huvudmän 
på bidraget Skapande skola. 32 av de kommunala huvudmännens ansökningar är dessutom 
planerade i samverkan med fristående skolor i kommunen. Kulturrådet fördelar drygt 196 miljoner 
kronor för kulturinsatser i landets grundskolor för nästa läsår 21/22. Tack vare regeringens 
förstärkning på 25 miljoner kronor för 2021 innebär det en ökning per elev mot tidigare år. 
Bidragsramen har varierat i storlek under de senaste åren vilket framkommer
utifrån tabellen nedan.

För läsåret 20/21 fick kommunen sin högsta tilldelning med beviljat bidrag med 245 kr per elev. De 
år då statsbidraget har varit lägre än det för 2021 har kommunen inte kunnat genomföra en aktivitet 
i samtliga årskurser trots att kulturskolans personal har genomfört aktiviteter utanför skapande 
skola i vissa årkurser.

För att säkerställa en kulturgaranti med en eller flera kulturaktiviteter per elev och läsår krävs en 
omfördelning inom förvaltningens budget de år då statsbidraget eventuellt minskar jämfört med 
(2021) tilldelning.
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Inledning

Utformningen av en kulturgaranti bygger på skolans uppdrag att arbeta med estetik,
kultur och skapande genom att både se till att alla elever får kännedom om
samhällets kulturutbud, använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som
en del av undervisningen. Genom att i olika årskurser erbjudas en viss sorts
förutbestämda kulturella uttryck, så har eleven efter avslutad skolgång tagit del av ett
varierat kulturutbud.

1. Relation till andra styrdokument
Riktlinjen har koppling till styrdokumentet Vision 2040. I dokumentet framkommer den
politiska viljeyttringen om hur Kungälvs kommun ska utvecklas. När det gäller kultur
och fritid anges det att  Kungälv är en kommun med tydlig kultur- och idrottsprofil.
Invånare i alla åldrar ska ha möjlighet till ett rikt och aktivt liv samt kreativ fritid  samt  I
Kungälv 2040 finns ett rikt och varierat kulturutbud och en utvecklad
upplevelsenäring som lockar både kommunens egna invånare och turister.

Ytterligare styrdokument med koppling till riktlinjen är Kulturprogrammet.
Kulturprogrammets syfte är att skapa fler kontaktytor mellan boende i Kungälvs
kommun, främja integration samt skapa gynnsamma förutsättningar att ytterligare
utveckla kulturen i kommunen. I Kulturprogrammet framkommer att barn och ungas
möte med kulturen är identifierat som ett område vilket är särskilt viktigt att beakta.

Vidare finns det koppling till nationellt styrda författningar, dessa är läroplanerna för
grundskolan och grundsärskolan (Lgr11 och Lsär11). I dessa är framgår
nedanstående.

Skolans värdegrund och uppdrag:

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla
olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans,
musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska,
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget
skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Övergripande mål och riktlinjer:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grund(sär)skola kan
använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama
och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Ytterligare koppling till nationellt styrd författning är till barnkonventionen. Sedan i
januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag.
Barnkonventionen slår fast att alla barn har vissa grundläggande rättigheter varav
flertalet är kopplade till kultur. Artikel 13 hävdar att barnet ska kunna ”söka, motta och
sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form
eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.” I artikel 27 formuleras barnets
rätt till ”den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga,
moraliska och sociala utveckling”, i vilken kulturen kan sägas ha en viktig roll.
Framför allt är det i artikel 31 som kulturens roll för barn och unga lyfts fram. Där
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stipuleras att barnet inte bara ska ha rätt att ”fritt delta i det kulturella och konstnärliga
livet” utan även att de länder som undertecknat konventionen ska främja barnets
deltagande. Konventionsstater ska vidare ”uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga
och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet”.

2. Syfte
Syftet med riktlinjen att fastställa ramar för hur kulturgarantin ska genomföras i
Kungälvs kommun. Riktlinjen är en central del för att verksamheten ska kunna ta
fram en handlingsplan där genomförandet beskrivs på en mer detaljerad nivå.

Syftet med kulturgarantin är att stärka barn och elevers rätt att ta del av ett
rikt och varierat kulturutbud. Fler barn och elever kommer att få möjlighet att uppleva
kultur på lika villkor. Kulturgarantin är utöver detta ett sätt att uppnå politiska mål om
att fler ska ha möjlighet till ett rikt och varierat kulturutbud. Genom kulturgarantin så
förbinder sig Kungälvs kommun att erbjuda professionell kultur till barn och elever.

3. Mål och viljeinriktning
Kulturgarantin ska gälla alla barn och unga i åldrarna 6–16 år som går i skola i
Kungälv. Arbetet med kulturgarantin utgår från mål i läroplanen kombinerat med
erfarenheter från kulturpedagogiskt arbete och i dialog med personal inom skola.
Kungälvs kommun ska erbjuda eleverna minst en kulturupplevelse per läsår.

4. Definition av professionell kulturaktör
Elevernas kulturupplevelser ska utgå ifrån upplevelser som är framtagna av
professionella kulturaktörer. Det innebär att aktörerna ska ha en konstnärlig
utbildning inom sitt konstområde och/eller huvudsakligen vara yrkesverksam inom
konstområdet. Verksamheten bedömer att detta är en garant för att barn och unga i
Kungälvs kommun ska kunna ta del av kvalitativa kulturupplevelser. Definitionen av
professionell kulturaktör är skapad av Arbetsförmedlingen Kultur och Media. Samma
definition används även av Kulturrådet.

5. Finansiering
Majoriteten av de kulturupplevelser som barn och elever kan få inom ramen för
Kulturgarantin i Kungälv finansieras främst av statsbidraget Skapande skola.

Kulturrådet administrerar ett statsbidrag vilket heter Skapande skola. Skapande skola
medverkar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan.
Bidraget ökar elevernas eget skapande genom möten med professionella
kulturaktörer. Bidraget stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer

6. Styrgrupp
Ansvarar för samordningen av kulturaktiviteter inom skapande skola och
kulturgarantin samt är sammankallande för ombuden. Kulturchef för dialog med
sektorn om vilka roller samt personer som ingår i styrgruppen. Styrgruppen är
ansvarig för att ta fram en handlingsplan (tillämpningsanvisning).
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7. Fristående huvudmän
De fristående huvudmännen ska erbjudas att delta i Kulturgarantin på samma villkor
som de kommunala skolorna.

8. Elevinflytande
Riktlinjen vänder sig mot barn och ungas möjlighet att ta del av kulturupplevelser,
därför behöver barn och unga få möjlighet att påverka innan, under och efter
insatserna är genomförda.

9. Levandegöra
Riktlinjen kommer att publiceras på hemsidan samt även förmedlas till berörda
rektorer innan handlingsplanen upprättas.

10. Uppföljning
Dokumentet kommer följas upp var fjärde år om revideringar inte behövs tidigare
utifrån lagändring eller av annat skäl
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Riktlinjer för kulturgarantin antas.

__________
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Matilda Skön, Dennis Reinhold, Andreas Persson.

För kännedom till:
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1. Granskning av bokslutet 2021-12-31 

 

Vi har granskat kommunens årsredovisning med avseende på resultat- och balansräkningar 
med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning.   
 
Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2021 lämnas härmed följande 
bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens 
bokslut år 2021 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste 
iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma 
förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. Baserat på de 
revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit, med undantag för redovisning av 
pensioner, som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i kommunens 
årsredovisning. 
 
Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits 
den 16 mars 2022. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 450,0 mkr (158,8 mkr) och 
ett eget kapital om 1 499,0 mkr (1 048,9 mkr) för kommunen. Belopp inom parentes avser 
föregående år. 
 
Kommunen följer inte Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 6 kap. 4 §, 
Pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 637,4 mkr som avsättning i balansräkningen 
vilket i enlighet med lagstiftningen istället skall redovisas som en ansvarsförbindelse. 
Kommunen har i årsredovisningen på ett tydligt sätt upplyst om avsteget mot gällande 
lagstiftning och även lämnat upplysning om avstegets effekter på resultat- och 
balansräkning. Kommunens redovisning av pensioner innebär också att årets resultat är 
23,6 mkr högre redovisat än om lagen efterlevts. Vår bedömning är att den felaktiga 
redovisningen är av betydande storlek och att räkenskaperna därför inte ger en rättvisande 
bild, i enlighet med gällande lagstiftning, om inte rättelse sker. 
 
Vår bedömning är att granskat material i övrigt överensstämmer med lagen om kommunal 
redovisning. Däremot framgår det av årsredovisningen och i denna rapport att kommunen 
gör avsteg från Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer. Beaktat detta är 
ändå vår bedömning att det inte framkommit några omständigheter i övrigt om att 
årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter. Vi bedömer vidare att 
årsredovisningen i huvudsak, med undantag av pensionsredovisningen, är upprättad i 
enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning. 
 
Rapporten har faktakontrollerats av personal på ekonomienheten.  
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1.1  Måluppföljning – God ekonomisk hushållning 

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

 Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning 

 Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

 Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska 

styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.   

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det 

är endast av kommunfullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning 

som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 

2019 ska mål utvärderas även för kommunens bolag med återkoppling till fullmäktige. 

Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av 

de mål kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av 

kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och 

årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för 

god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna och 

landstingen ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk 

hushållning. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  

Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun har definierat god ekonomisk hushållning i 

rambudget 2021-2024. Enligt definitionen innebär god ekonomisk hushållning att: 

- Kommunallagens balanskrav är uppfyllt  

- Alla de finansiella målen är uppfyllda 

- Minst 90 procent av verksamhetsmålen är uppfyllda eller bedöms bli uppfyllda under 

ramperioden (2021-2024). 

 

Det saknas dock en tydlig definition för hur många av de verksamhetsinriktade målen som 

årligen ska vara uppfyllda under ramperioden. Detta för att kunna bedöma måluppfyllelse 

under innevarande år.  

I budget för 2021 har kommunfullmäktige fastställt fyra finansiella mål, varav ett av de 

finansiella målen gäller kommunkoncernen. Utöver de finansiella målen har kommun-

fullmäktige fastställt åtta strategiska mål som kommunstyrelsen brutit ned i tretton 

resultatmål med tillhörande indikatorer.  

Av budget 2021 framgår inte att kommunens bolag omfattas av kommunfullmäktiges 

strategiska mål. Av årsredovisning 2021 framgår att det finns nio strategiska mål för god 

ekonomisk hushållning. Det strategiska målet Strategiska förutsättningar finns inte med som 

ett av de strategiska målen i kommunfullmäktiges rambudget 2021-2024. Målet följs dock 
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upp som en del av de strategiska målen för god ekonomisk hushållning1. Kommunstyrelsen 

har brutit ner fullmäktiges mål Strategiska förutsättningar i två resultatmål.      

I årsredovisningen följer kommunstyrelsen upp samtliga fyra finansiella mål. Kommun-

styrelsen gör bedömningen att samtliga mål är uppfyllda.  

Vad gäller uppföljning av de verksamhetsmässiga målen redovisar kommunstyrelsen i 

årsredovisningen ”god måluppfyllelse i relation till de strategiska målen kommunfullmäktige 

angett”. Av de 15 resultatmål kommunstyrelsens följer upp bedöms 12 som uppnådda och 

3 som pågående. Inget mål bedöms inte kunna uppnås.   

I årsredovisningen görs även den sammanfattande bedömning att med de förutsättningar 

som har gällt under 2021 och enligt kommunfullmäktiges definition är bedömningen att God 

ekonomisk hushållning har uppnåtts.  

I årsredovisningen finns en övergripande uppföljning av hur kommunens bolag arbetat för 

att nå kommunfullmäktiges strategiska mål. 

1.2  Finansiella mål  

Som ovan nämnts anges fyra finansiella mål som ska bidra till god ekonomisk hushållning i 

budget 2021. De målen med utfall redovisas nedan: 

 4 procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 Av årsredovisningen framgår att budgeterat resultat var 68,3 mkr. Årets resultat 

blev 450,0 mkr. Skatter och generella statsbidrag ger ett positivt överskott med 88,7 

mkr. Resultatets andel av skatter och statsbidrag är 15 procent. Målet anses uppnått. 

 Soliditeten ska öka med minst 1,0 procent per år över perioden. 

Av årsredovisningen framgår att soliditeten i bokslut 2021 uppgår till 23,5 procent, att 

jämföra med föregående år då soliditeten uppgick till 17,4 procent. Målet anses uppnått. 

 Kommunkoncernens soliditet ska öka. 

Soliditeten för kommunkoncernen är 27,3 procent 2021 att jämföras med 22,5 procent för 

2020. Målet anses uppnått. 

 Investeringarnas självfinansieringsgrad för skattefinansierad verksamhet skall vara 60 

procent eller högre. 

Kommunen har under 2021 finansierat sina investeringar med eget kapital och nyckeltalet 

för investeringarnas självfinansieringsgrad är över 100 procent. Målet anses uppnått. 

 
1 I Kungälvs kommuns styrmodell – Från demokrati till effekt och tillbaka - framgår att som grund för 
kommunfullmäktiges strategiska mål finns förutom visionen även strategiska förutsättningar vilka 
består av tre delar. Dessa är ekonomi, medarbetare och processer. De strategiska förutsättningarna 
är på samma gång begränsning, inriktning och verktyg för att nå de strategiska målen. Enligt 
uppgift från förvaltning ska detta ses som ett strategiskt mål för god ekonomisk hushållning. Det 
framgår dock inte av styrmodellen.  
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1.3  Verksamhetsmässiga mål 

Avseende de verksamhetsmässiga målen har kommunfullmäktige i budget 2021 beslutat om 

åtta strategiska mål som kommunstyrelsen brutit ned i tretton resultatmål med indikatorer. 

Därtill följs målet Strategiska förutsättningar med två tillhörande resultatmål upp som del av 

de strategiska målen.  I årsredovisningen görs en uppföljning av resultatmålen men utfallet 

av indikatorerna framgår ej.  Resultatmålen bedöms i årsredovisningen utifrån färgerna grön 

(målet är uppfyllt), gult (målet är svårbedömt/delvis uppfyllt) och röd (målet är inte uppfyllt). 

Kommunstyrelsen redovisar en analys av måluppfyllelse för samtliga resultatmål. Av de 15 

resultatmål kommunstyrelsens följer upp bedöms 11 resultatmål bedöms uppfyllas/kommer 

att uppfyllas och 4 som delvis uppfyllt/svårbedömt. Inget mål bedöms inte kunna uppnås.   

 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 

o Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö (grönt) 

o Alla barn i förskoleklass är efter avslutad förskoleklass förberedda att börja 

grundskolan (grönt) 

o Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet (grönt)  

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet 

o Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid (grönt) 

 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar  

o Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv (gult) 

 Alla medborgare ska ha en möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv 

o Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv (gult) 

 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen 

o Förbättrat näringslivsklimat (grönt) 

o Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet (grönt)  

 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 

o Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel (grönt) 

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

o Minskade utsläpp i luft och vattendrag (grönt) 

o Ökad kollektiv jobbpendling (gult) 

 Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete och sysselsättning för de 

som står längst från arbetsmarknaden 

o Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år (gult) 

o 100 procent av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller 

arbete (grönt) 

o Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella 

kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser (grönt) 
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1.4  Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kost-

naderna. Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas samt 

avsättningar för pensioner utöver den lagstadgade blandmodellen. 

 

Avstämning mot balanskravet visar att kommunen uppfyller kravet:  

 

2021 Mkr 

  

Årets resultat enligt resultaträkningen 450,0 

Justering för realisationsvinster 

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 

 

Reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv 

 

-7,2 

-23,6 

 

0,0 

 

Positivt balansresultat 

 

419,2 

 

1.5  Bedömning av måluppfyllelsen 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen granskat om resultatet är förenligt med 

fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

 

Enligt kommunfullmäktiges definition råder god ekonomisk hushållning när kommunallagens 

balanskrav är uppfyllt, de finansiella målen är uppfyllda och minst 90 procent av 

verksamhetsmålen är uppfyllda eller bedöms bli uppfyllda under ramperioden (2021-2024). 

Utifrån årsredovisningen framgår att samtliga fyra finansiella mål uppnås. Vad gäller de 

verksamhetsmässiga målen framgår att 12 resultatmål bedöms som uppnådda samt 3 

resultatmål som pågående och svårbedömda/delvis uppfyllda. Kommunstyrelsens samlade 

bedömning är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning 2021.  

 

Vår bedömning är, utifrån avrapporteringen i årsredovisning, att resultatet i allt väsentligt 

är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Vi delar kommunstyrelsens 

uppfattning att de finansiella målen är uppfyllda. Vidare delar vi kommunstyrelsens 

bedömning att verksamheten redovisar god måluppfyllelse i relation till de strategiska mål 

kommunfullmäktige angett. Vi konstaterar även att kommunen uppnår balanskravet. Vi 

delar kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning har uppnåtts.  

  



26 Granskningsrapport "Rapportering av bokslutsgranskning 2021" - KS2022/0651-1 Granskningsrapport "Rapportering av bokslutsgranskning 2021" : Granskningsrapport bokslut 2021_slutlig

 

7 

2. Kommentarer till resultaträkningen 

2.1  Genomförd granskning 

Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, 
kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och 
budget. Vi har genomfört både översiktliga analyser och gjort rimlighetsbedömningar på 
totalnivå samt genomfört granskning och uppföljning av väsentliga transaktioner på 
detaljnivå. 
 
Kommunen redovisar ett resultat för 2021 om 450,0 mkr (158,8 mkr), vilket är 381,7 mkr 
högre än budget. Positiva avvikelser finns inom skatter och generella statsbidrag, 88,7 mkr, 
och finansiella nettokostnader, 43,9 mkr. I årsredovisningen under avsnitt ”Ekonomisk 
översikt och finansiell analys” återfinns kommunens resultatanalys.  
 
Utfallet inom sektorerna avviker positivt mot budget med 81,8 mkr. De största avvikelserna 
finns inom Stab och övergripande kostnader med 64,6 mkr samt Bildning och lärande med 
13,4 mkr. Verksamhetens nettokostnader är totalt sett 249,1 mkr lägre än budget till följd 
av att utfallet inom Exploatering är 167,2 mkr högre än budget, se vidare under avsnitt 3.2 
Exploatering. 

2.2  Övriga iakttagelser 

Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation RKR R2 intäkter är det från 
och med 2020 inte längre möjligt att skuldföra gatukostnadsersättningar och 
investeringsbidrag från privata aktörer i balansräkningen. Istället ska dessa intäktsföras i sin 
helhet utifrån att tillämpliga villkor uppfyllts.  
 
I årsredovisningen per 2021-12-31 kvarstår skulder för gatukostnadsersättningar hänförligt 
till pågående exploateringsprojekt om 75,2 mkr där kommunen har ett åtagande att 
färdigställa projektet innan villkoren för intäktsredovisning är uppfyllda. Kommunen har 
även en skuld för parkeringsfriköp om cirka 124,8 mkr där kommunen har identifierat ett 
tidsbegränsat åtagande att tillhandahålla parkeringsplatser. Vi noterade i föregående års 
bokslutsrapport att kommunen intäktsförde erhållen ersättning för parkeringsfriköp på ett 
sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning istället för över åtagandets 
längd enligt avtal. Kommunen har under året anpassat intäktsföreningen för att återspegla 
avtalens längd, vilket enligt vår bedömning är i enlighet med RKR R2 Intäkter. 
 
Kommunfullmäktige har per 2020-12-03 fastställt nya riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning som även inkluderar hantering av resultatutjämningsreserven (”RUR”). Enligt 
de nya riktlinjerna kan reservering till RUR ske och uppgå till maximalt 100 mkr. Sedan 
reserveringen i bokslutet 2020 finns 100 mkr inom eget kapital redovisas på en egen rad 
benämnd Resultatutjämningsreserv. Då ingående reservering till RUR uppgår till maximal 
nivå enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning är ingen ytterligare 
reservering aktuell för 2021. 
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3. Kommentarer till balansräkningen 

3.1  Anläggningstillgångar 

3.1.1 Investeringar  

Vi har stickprovsvis granskat investeringar under året för att bedöma rätt klassificering och 
fastställd nyttjandeperiod. Under året har nettoinvesteringar gjorts om 171 mkr (136 mkr) 
fördelat på immateriella tillgångar, mark, byggnader och tekniska anläggningar och 
maskiner och inventarier. Av årets nettoinvesteringar hänförs 80 mkr (61 mkr) till den 
avgiftsfinansierade verksamheten.  
 
Kontroll har skett av pågående projekt mot undertecknat avtal samt att fakturorna är rätt 
attesterade och bokförda på respektive projekt (granskat belopp och rörelsetillhörighet). 
Inget avvikande har noterats i vår granskning av anläggningstillgångar.  

3.2  Exploateringsverksamheten 

Pågående exploateringsprojekt uppgår till 15,2 mkr (54,8 mkr) i årsbokslutet. Förändring 
hänförs främst till projekten Kongahällatomten och Nordtag.  
 
Det största exploateringsprojekten per årsbokslutet utgörs av Liljedal 5,8 mkr (6,6 mkr) och 
Diseröd 5,0 mkr (8,6 mkr). Årets resultatavräkningar inom exploateringsverksamheten 
uppgår till 162,9 mkr (-16,4 mkr), exklusive tidigare pågående gatukostnadsersättningar 
där åtagandet mot exploatören uppfyllts i år, varav Kongahällatomten utgör 76,5 mkr och 
Nordtag 59,0 mkr. Vi har i samband med årsbokslutet granskat gjorda resultatavräkningar 
utan anmärkning.  
 
Vi har i samband med bokslutsgranskningen 2021 erhållit ett värderingsintyg av 
exploateringsprojekt där kommunen drar slutsatsen att samtliga upptagna värden i 
balansräkningen kan försvaras. Vår granskning har inte föranlett några iakttagelser som får 
oss att göra en annan bedömning. 

3.3  Avsättningar 

Avsättningar för pensioner uppgår per balansdagen till 972,3 mkr (952,2 mkr), se 
ytterligare under avsnitt 4.1.  
 
Avsättningen för deponier uppgår till 0 mkr (1,1 mkr) och avsåg kostnader för sluttäckning 
av Munkegärdetippen som är färdigställd under 2021. 
 
Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur uppgår i bokslutet till 183,5 mkr (159,5 mkr). 
Förändringen utgörs av årets avsättningar för förbifart Tjuvkil, 30,4 mkr, minskat med årets 
utbetalningar för GC-vägar samt vänstersvängsfält Sparråsvägen 6,4 mkr.   
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4. Avsteg från gällande lagstiftning och rekommendationer 

4.1  Redovisning av pensionsskuld 

Pensionsskulden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen, vilket innebär att endast pensioner intjänade från 1998 ska 
skuldföras. Tidigare intjänade pensioner ska tas upp som ansvarsförbindelse och inte 
skuldredovisas i balansräkningen. Från och med 2006 så redovisar kommunen hela 
pensionsförpliktelsen i balansräkningen. Denna hantering är därmed inte i linje med den 
kommunala redovisningslagen. Kommunen har i årsredovisningen på ett tydligt sätt upplyst 
om avsteget mot gällande lagstiftning och även lämnat upplysning om avstegets effekter på 
resultat- och balansräkning. Vår bedömning är att den felaktiga redovisningen är av 
betydande storlek och att räkenskaperna därför inte ger en rättvisande bild, i enlighet med 
gällande lagstiftning, om inte rättelse sker. 

4.2  Upplysningar 

Kommunen har ingått under avtalsperioden icke uppsägningsbara leasingavtal 
huvudsakligen för hyra av lokaler och fastigheter. Av årsredovisningen framgår att framtida 
leasingavgifter för dessa avtal uppgår till 534,9 mkr, varav 206,4 mkr förfaller senare än 
fem år efter balansdagen.  
 
Kommunen redovisar samtliga leasingavtal ingångna före 2021 som operationella. För avtal 
ingångna från och med 2021 redovisar kommunen enligt RKR 5 Leasing avseende lös 
egendom. Avseende fast egendom redovisar kommunen likt tidigare samtliga leasingavtal 
som operationella. För dessa pågår en kartläggning, för att säkerställa en redovisning i 
enlighet med RKR R5 Leasing, som planeras vara färdigställd till delårsbokslutet 2022. 
    
Vi har under granskningen 2020 tagit del av leasingavtalen för Mimers Hus och 
Ranrikegården vilka var de två största avtalen. Av granskningen framgick att ingen prövning 
gjorts av hur avtalet avseende Mimers Hus ska klassificeras mot bakgrund av att det 
tecknades före 2003 och därmed enligt tidigare rekommendation från RKR skulle hanteras 
som operationell leasing. Vi rekommenderade kommunen att upplysa om bakgrunden till 
klassificeringen av detta avtal som är beloppsmässigt väsentligt. Kommunen har presenterat 
en dokumenterad bedömning varför avtalet avseende Ranrikegården anses vara ett 
operationellt leasingavtal med utgångspunkt från RKR R5 Leasing. Avtalen för Mimers Hus 
och Ranrikegården innefattas i kommunens pågående kartläggning av leasingavtal. Vi 
bedömer att kommunens redovisningsprinciper för närvarande saknar väsentliga 
upplysningar för att en läsare ska kunna bedöma vilka risker och åtaganden som kommunen 
iklätt sig genom ingångna avtal. 
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I övrigt har inga väsentliga fel noterats i samband med vår granskning. 
 
 
 
 
Göteborg den 25 mars 2022 
 
 
 
                                                                               
 
Hans Gavin                      Marcus Gustafsson 
Auktoriserad revisor                       Auktoriserad revisor 
Certifierad kommunal revisor                      Certifierad kommunal revisor                             
Ernst & Young AB                      Ernst & Young AB 
 
 
 
 
Karin Knutsson                      Elin Forså 
Verksamhetsrevisor                       Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB                      Ernst & Young AB 
 
 
 
 



27 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" - KS2022/0652-1 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" : Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021"



27 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" - KS2022/0652-1 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" : Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021"



27 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" - KS2022/0652-1 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" : Kungälvs kommun - Grundläggande granskning 2021_slutlig

 Revisionsrapport 2021 

 Genomförd på uppdrag av revisorerna 

 Mars 2022 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Kungälvs kommun 

Grundläggande granskning 2021 

 

 

  



27 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" - KS2022/0652-1 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" : Kungälvs kommun - Grundläggande granskning 2021_slutlig

 

2 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .................................................................................................................. 4 

1. Inledning ..................................................................................................................... 5 

1.1. Bakgrund ....................................................................................................................................... 5 

1.2. Syfte och revisionsfrågor ............................................................................................................... 5 

1.3. Revisionskriterier ........................................................................................................................... 5 

2. Kommunstyrelsen ...................................................................................................... 2 

2.1. Iakttagelser .................................................................................................................................... 2 

2.2. Dialog med kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens utskotts presidier .................. 3 

2.3. Vår bedömning .............................................................................................................................. 4 

3. Miljö- och byggnadsnämnden ................................................................................... 6 

3.1. Iakttagelser .................................................................................................................................... 6 

3.2. Dialog med miljö- och byggnadsnämndens presidium ................................................................. 6 

3.3. Vår bedömning .............................................................................................................................. 7 

4. Sociala myndighetsnämnden .................................................................................... 8 

4.1. Iakttagelser .................................................................................................................................... 8 

4.2. Dialog med sociala myndighetsnämndens presidium ................................................................... 9 

4.3. Vår bedömning .............................................................................................................................. 9 

5. Valnämnden ...............................................................................................................10 

5.1. Iakttagelser .................................................................................................................................. 10 

5.2. Vår bedömning ............................................................................................................................ 10 

6. Överförmyndarnämnden ...........................................................................................11 

6.1. Iakttagelser .................................................................................................................................. 11 

6.2. Dialog med överförmyndarnämndens presidium ........................................................................ 11 

6.3. Vår bedömning ............................................................................................................................ 11 

7. Kommunfullmäktiges beredningar...........................................................................13 

7.1. Iakttagelser .................................................................................................................................. 13 

7.2. Dialog med beredningarnas presidium ....................................................................................... 14 

7.3. Vår bedömning ............................................................................................................................ 15 

8. Sammanställda avvikelser ........................................................................................16 

9. Samlad bedömning och rekommendationer ...........................................................18 



27 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" - KS2022/0652-1 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" : Kungälvs kommun - Grundläggande granskning 2021_slutlig

 

3 

 

Bilaga 1. Bakgrund till granskningen ................................................................................20 

Bilaga 2. Källförteckning ....................................................................................................22 

Bilaga 3. Revisionskriterier ................................................................................................24 

Bilaga 4. Frågor som togs upp i dialoger med presidium ...............................................28 

Bilaga 5 - Avvikelser indikatorer och målvärden .............................................................31 

  

  



27 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" - KS2022/0652-1 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" : Kungälvs kommun - Grundläggande granskning 2021_slutlig

 

4 

 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört en 

grundläggande granskning. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunal-

lagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, myndighetsnämnder, 

valnämnden och beredningar och har genomförts genom dokumentstudier och dialoger. Enligt 

God revisionssed ska den grundläggande granskningen bland annat ge underlag för att 

bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll. Utifrån kraven i kommunal-

lagen och kommunens styrmodell har vi tagit fram revisionskriterier som styrelse, nämnder 

och beredningar ska uppfylla för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt.  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att verksamheten 

bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vidare bedömer vi att 

kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer kommunens anvisningar 

avseende uppföljning och rapportering. Det finns dock utvecklingsområden avseende 

kommunstyrelsens och sociala myndighetsnämndens arbete med att säkerställa en tillräcklig 

intern kontroll. Vi noterar att det i revisionens dialoger har framkommit uppgifter om att roll- 

och ansvarsfördelningen i beredning av ärenden anses vara otydlig. Kommunstyrelsen bör 

enligt vår mening tillse att detta tydliggörs.  

Vad gäller kommunfullmäktiges beredningar är vår sammanfattande bedömning att 

beredningarna inte till fullo har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Granskningen visar att beredningen för samhälle och utveckling samt beredningen för bildning 

inte har färdigställt uppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt att samtliga 

beredningar inte har presenterat någon verksamhetsplan för kommunfullmäktige. I 

granskningen har förbättringsområden identifierats.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att styrelsen informera sig om den intern kontrollen i de kommunala 

bolagen i enlighet med reglemente för intern kontroll 

 Utvärdera kommunens arbetssätt för intern kontroll i enlighet med reglemente för intern 

kontroll 

 Säkerställa att styrelsens internkontrollplan är i enlighet med reglemente för intern 

kontroll 

 Säkerställa att roll- och ansvarsfördelning avseende beredning av ärenden är känd och 

förankrad i beredningar och utskott. 

Vi rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden att: 

 Säkerställa att nämndens internkontrollplan är i enlighet med anvisningar för intern 

kontroll  

Vi rekommenderar sociala myndighetsnämnden att: 

 Säkerställ att uppföljning av verksamheten görs löpande under året  

 Säkerställa att nämndens interna kontrollplan antas senast i december i enlighet med 

riktlinjer för styrning och ledning 

 Säkerställa att nämndens internkontrollplan är i enlighet med reglemente för intern 

kontroll 

  



27 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" - KS2022/0652-1 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" : Kungälvs kommun - Grundläggande granskning 2021_slutlig

 

5 

 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvars-

prövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet 

som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God 

revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 

kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verk-

samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Bakgrund till granskningen samt metod beskrivs i bilaga 1. Källförteckning återfinns i bilaga 2. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvars-

prövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och 

God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande 

revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige bestämt?  

 Har kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och valnämnden säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet med krav i kommunens styrmodell. 

 Har kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och valnämnden säkerställt en tillräcklig 

intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kommunala anvisningar.  

 Har kommunfullmäktiges beredningar utövat respektive uppdrag i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 

revisionskriterierna av: 

 Kommunallagens 6 kap. 1 § om kommunstyrelsens ansvar att leda och samordna 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunallagens 6 kap. 6 § om nämnders ansvar att verksamheten bedrivs i enlighet 

med föreskrifter, fullmäktiges mål och riktlinjer samt med tillräcklig intern kontroll  

 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget 2021 

 Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och tillbaka 

 Riktlinjer för ledning och styrning i Kungälvs kommun 

 Reglemente för intern kontroll 

Granskningens revisionskriterier beskrivs ytterligare i bilaga 3. 

 

1 Kommunrevisionen har under 2021 genomfört flera revisionsinsatser inom redovisnings- och 

verksamhetsrevision som också ligger till grund för ansvarsprövningen.  



27 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" - KS2022/0652-1 Granskningsrapport "Grundläggande granskning 2021" : Kungälvs kommun - Grundläggande granskning 2021_slutlig

 

6 

 

1.3.1. Granskningens utgångspunkter 

Avsnittet beskriver granskningens utgångspunkter för bedömning. Våra bedömningar och 

nedan ramverk utgår från krav på kommunstyrelse, nämnder och beredningar i kommunens 

styrmodell och riktlinjer samt i kommunallagen. Ramverket bygger på Kungälvs kommuns 

riktlinjer för ledning och styrning, policyn från demokrati till effekt och tillbaka samt rambudget 

2019-2022, reglemente och riktlinjer för intern kontroll, reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnderna samt arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar. Ramverket beskriver 

hur styrelse, nämnder och beredningar enligt fullmäktige ska arbeta med styrning, uppföljning 

och intern kontroll. Kriterier som enbart omfattar kommunstyrelsen markeras med (KS). 

Ramverket är utgångspunkt för de avvikelser som lyfts fram i kapitel 2-7. 

A. Verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. 

Styrelse/nämnder har: 

A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål med indikatorer (KS)  

A2. Uppfyllt fullmäktiges mål   
 

B. Uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi i enlighet med styrmodell. 

Styrelse/nämnder har: 

B1. Följt upp nämndens tilldelade budget tertialvis under året2 (KS) 

B2. Följt upp kommunens ekonomi månadsvis under året (KS)  

B3. Följt upp nämndens verksamhet löpande under året3  

B4. Följt upp nämndens måluppfyllelse i delårsbokslut om tillämpligt, samt i årsbokslut 

B5. Analyserat samt vidtagit åtgärder för budget i balans och god måluppfyllelse  

B6. Löpande utövat uppsikt över nämnder, bolag, stiftelser och förbund genom upp- 

följning av verksamhet i bolag och stiftelser, årlig prövning av verksamhet i bolagen  

samt dialog med bolag och stiftelser4 (KS)  
 

C. Arbete med intern kontroll i enlighet med reglemente. Styrelse/nämnder har: 

C1. Genomfört en riskanalys och fastställt en intern kontrollplan i enlighet med 

reglemente och riktlinjer 

C2. Följt upp intern kontrollplan  

C3. Informerat sig om hur interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen (KS) 

C4. Utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll (KS) 
 

D. Beredningar har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Beredningarna har:  

D1. Arbetat strukturerat med och slutfört sitt uppdrag i enlighet med fullmäktiges beslut 

D2. Årligen delgett kommunfullmäktige hur arbete pågår utifrån verksamhetsplan för  

mandatperioden 

D3. Avrapporterat genomfört arbete till kommunfullmäktige  

D4. Svarat på remisser och motioner i ärenden som kommunfullmäktige besluta

 

2 Sociala myndighetsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och överförmyndarnämnden har enligt 
reglemente ingen budget men ska ha full insyn i aktuella kostnader.  
3 Enligt riktlinjer för ledning och styrning i Kungälvs kommun ska uppföljning ske månadsvis men 
nämnden kan dock besluta om att avvika från kravet på månatlig uppföljning om särskilda skäl finns. 
4 Kommunens styrdokument definierar inte närmre hur kommunstyrelsen ska utöva uppsikt över 
nämnder och förbund.  
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2. Kommunstyrelsen 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrelsens styrning, uppföljning och uppsikt 

samt interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt i bilaga 3. Därefter 

redogörs för resultat av revisionens dialog med kommunstyrelsens och dess utskottspresidier. 

Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

2.1. Iakttagelser  

2.1.1. Styrning  

Förvaltningens verksamhetsplan saknar målvärden för ett antal indikatorer som kopplats till 

kommunstyrelsens resultatmål. Vid delårsuppföljning per augusti har målvärden för ett antal 

indikatorer ändrats eller lagts till.5 Indikatorer har också lagts till och tagits bort vid 

delårsuppföljningen per augusti.6 Vid delårsuppföljning saknas indikatorer för ett resultatmål 

och målvärden saknas för flera indikatorer.7 Det framgår inte av kommunens styrmodell att 

kommunstyrelsen ska koppla indikatorer med målvärden till resultatmålen i verksamhets-

planen. Enligt uppgift från förvaltningen är ambitionen att koppla indikatorer med målvärden 

och aktiviteter till samtliga resultatmål. Vidare ändras enligt uppgift indikatorer och målvärden 

för att anpassas till resultatmålen. 

I årsredovisning 2021 finns uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål.  Uppföljningen visar 

att 13 av 15 mål kommer att uppfyllas/är uppfyllt. Övriga 2 mål bedöms delvis 

uppfyllt/svårbedömt.   

2.1.2. Uppföljning 

Vi har inte noterat några avvikelser avseende löpande uppföljning av kommunstyrelsens 

verksamhet samt kommunstyrelsens uppsikt över förbund utifrån krav i styrmodell.  

2.1.3. Intern kontroll 

Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska det av intern kontrollplan framgå vem 

som ska utföra granskningen. Av kommunstyrelsens intern kontrollplan framgår inte vem som 

är granskningsansvarig för en granskning8.  

I reglemente för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen ska informera sig om att den 

interna kontrollen i de kommunala bolagen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Av protokoll 

 

5 Se bilaga 5   
6 Se bilaga 5   
7 Se bilaga 5   
8 Avser kontrollen kopplat till debitering (kundfakturering).  
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framgår inte att kommunstyrelsen informerat sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 

kommunala bolagen.9  

I reglemente för intern kontroll och riktlinjer för ledning och styrning framgår att 

kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens arbetssätt för intern kontroll. Av protokoll framgår 

inte att kommunstyrelsen har utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll för 2021.  

I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys eller uppföljning 

av intern kontrollplanerna utifrån krav i reglemente och riktlinjer för intern kontroll.  

2.2. Dialog med kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens utskotts 

presidier 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid 

revisionens dialog med kommunstyrelsens presidium och utskottens presidier. För beskrivning 

av övriga områden som togs upp i dialog, se bilaga 4. 

 Kommunstyrelsen presidium10 framför att de vill utveckla arbetet med indikatorer, 

aktiviteter och uppdrag i syfte att nå kommunfullmäktiges långsiktiga mål.  

 Presidiet uppger att kommunstyrelsen ser ett behov av att bli restriktiva kring bisysslor. 

Detta för att säkerställa att politiker och tjänstepersoner inte har kopplingar till 

leverantörer som arbetar för kommunen. Presidiet uppger att kommunstyrelsen arbetar 

för att hantera detta. 

 Presidiet uppger att VA-utbyggnaden är en utmaning ekonomisk för kommunen. 

 

 Utskottet för bildning och lärandes presidium lyfter att det finns en utmaning att få 

lärare att ställa om undervisningen till en digital plattform. 

 Presidiet ser utmaningar kopplat till hur pandemin kan påverka psykiska hälsan hos 

elever, det är inte klarlagt vad det inneburit och vad det kommer innebära framöver.  

 Utvecklingsarbete uppges finnas vad gäller indikatorer för mål.   

 Presidiet uppger att det finns behov av mer utbildning avseende utskotten och 

beredningarnas roller och uppdrag.  

 

 Utskott för samhälle och utvecklings presidium uppger att VA har varit i fokus under 

året. Länsstyrelsen har inkommit med nya direktiv vilket påverkar kommunens arbete. 

Presidiet uppger även att kommunikationen med miljö- och byggnadsnämnden 

behöver utvecklas.  

 Presidiet ger uttryck för en frustration över att handlingar inför bredningar ofta kommer 

sent från kommunstyrelsen till utskottspresidiet, vilket påverkar möjligheten för en god 

beredning. Presidiet betonar vikten av att utskottet har förutsättningar att fylla sitt 

ansvar och roll att bereda relevanta frågor till kommunstyrelsen på ett fullgott sätt, vilket 

inte anses vara fallet i nuläget.  

 

 

9 Vid bolagsdialog mellan kommunstyrelsens presidium och Bokab har presidiet informerats om 

bolagets intern kontrollplan 2021. Av protokollgransking framkommer inte att kommunstyrelsens 

presidium informerat kommunstyrelsen om bolagets arbete med intern kontroll.  

10 Endast vice ordförande deltog vid dialogen då ordförande hade förhinder.  
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 Utskott för trygghet och stöds presidium uppger att pandemin påverkat utskottet 

genom att det inte är möjligt att göra studiebesök.  

 Presidiet framför att de ser behov av tydligare styrning avseende utskottets arbete med 

hedersrelaterat våld. Det uppges även finnas utvecklingsbehov avseende samarbetet 

med beredningar samt utskottet för bildning och lärande.  

 Presidiet uppger att brist på utbildad personal är en utmaning för verksamheten. Det 

finns behov av att utveckla arbetet med kompetensförsörjning.  

 För att minska antalet köpta platser behövs fler boenden. I dagsläget råder det 

platsbrist för brukare som beviljats särskilt boende enligt Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. 

2.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att vissa mål i 

verksamhetsplanen saknar indikatorer samt att vissa indikatorer saknar målvärden. Det är 

fortsatt vår bedömning att kommunstyrelsen bör fastställa indikatorer samt målvärdet för 

indikatorerna kopplade till resultatmålen i förvaltningens verksamhetsplan för att säkerställa 

en tydlig styrning avseende målarbetet. Utöver dessa avvikelser har kommunstyrelsen följt de 

föreskrifter som styrmodellen anger genom att bryta ned fullmäktiges mål och i huvudsak 

säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med dessa. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med krav i kommunens styrmodell. Kommunstyrelsen har följt kommunens 

anvisningar genom att månadsvis följa upp kommunens ekonomi och löpande följa upp 

kommunstyrelsens verksamhet samt vidta åtgärder vid avvikelser. 

Vi bedömer även att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppsikt över 

nämnder, bolag och kommunalförbund. Vi noterar att det inte framgår av protokoll att 

kommunstyrelsen informerat sig om hur den intern kontrollen fungerar i de kommunala 

bolagen i enlighet med reglemente för intern kontroll. I övrigt har vi inte noterat avvikelser 

avseende kommunstyrelsen uppsiktsplikt.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i 

enlighet med kommunens anvisningar. Granskningen visar att det inte framgår vem som är 

granskningsansvarig för en granskning. Vidare framgår inte av protokoll att kommunen 

utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll. I övrigt har kommunstyrelsen följt 

anvisningar i kommunens reglemente och riktlinjer för intern kontroll. 

Vidare noterar vi att det i dialog med utskottens presidium framkommit uppgifter om att roll- 

och ansvarsfördelningen i beredning av ärenden anses vara otydlig. 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att styrelsen informera sig om den intern kontrollen i de kommunala 

bolagen i enlighet med reglemente för intern kontroll 

 Utvärdera kommunens arbetssätt för intern kontroll i enlighet med reglemente för intern 

kontroll 
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 Säkerställa att styrelsens internkontrollplan är i enlighet med reglemente för intern 

kontroll 

 Säkerställa att roll- och ansvarsfördelning avseende beredning av ärenden är känd och 

förankrad i beredningar och utskott. 
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3. Miljö- och byggnadsnämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende miljö- och byggnadsnämndens styrning, 

uppföljning och interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt i bilaga 3. 

Därefter redogörs för resultat av dialog med miljö- och byggnadsnämndens presidium. Kapitlet 

avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

3.1. Iakttagelser 

3.1.1. Styrning 

Av kommunens rambudget framkommer inga mål eller uppdrag riktade till miljö- och 

byggnadsnämnden. Således finns inga avvikelser att notera.   

3.1.2. Uppföljning 

Av protokoll framgår att nämnden endast har erhållit ekonomisk uppföljning under mars och 

oktober månad. Nämndens reglemente tydliggör att nämnden inte har en egen budget utan att 

samtliga kostnader med anledning av verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. 

Reglementet anger dock att nämnden ska ha full insyn i aktuella kostnader.   

3.1.3. Intern kontroll 

Enligt reglemente för intern kontroll ska internkontrollplanen ange hur resultatet ska 

rapporteras. Av nämndens internkontrollplan framgår inte hur resultatet ska rapporteras. Vi har 

i övrigt inte noterat någon avvikelse avseende intern kontroll utifrån krav i reglemente och 

riktlinjer för intern kontroll.  

3.2. Dialog med miljö- och byggnadsnämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid 

revisionens dialog med miljö- och byggnadsnämndens presidium. För beskrivning av övriga 

områden som togs upp i dialog, se bilaga 4. 

 Presidiet uppger att nämnden har haft fokus på arbetet förorenad mark utifrån ny 

lagstiftning inom området. 

 Verksamheten har under hösten implementerat ett nytt verksamhetssystem. 

 Verksamheten har haft utmaningar med miljötillsynen då tjänstepersoner har arbetat 

på distans. En tillsynsskuld har byggts upp under året. Den uppsökande verksamheten 

har minskat.  

 Presidiet uppger att nämnden och förvaltningen har ett bra samarbete. Nämnden får 

tertialvis uppföljning av verksamheten och nyckeltal kopplade till myndighetsutövning.  

 Presidiet uppger att bygglovsansökningar ökar och det är en högre belastning på 

verksamheten.  
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3.3. Vår bedömning 

Granskningen visar att miljö- och byggnadsnämnden inte utarbetat egna mål för verksamhets-

året 2021. Av kommunens styrmodell framkommer inga anvisningar som innebär att 

myndighetsnämnderna ska utarbeta mål och detta innebär således ingen avvikelse. 

Vi bedömer att miljö- och byggnadsnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med krav i kommunens styrmodell. Vi noterar att nämnden endast följt 

upp ekonomin per mars och oktober månad. Nämndens reglemente anger att nämnden ska 

ha full insyn i aktuella kostnader, även om nämnden inte har någon egen budget.   

Vår bedömning är att miljö- och byggnadsnämnden huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern 

kontroll i enlighet med kommunens anvisningar.  Granskningen visar att det inte framgår hur 

resultatet av granskningarna i nämndens internkontrollplan ska rapporteras. I övrigt har 

nämnden följt anvisningar i kommunens reglemente och riktlinjer för intern kontroll. 

 
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi miljö- och byggnadsnämnden att: 

 Säkerställa att nämndens internkontrollplan är i enlighet med reglemente för intern 

kontroll 
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4. Sociala myndighetsnämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende sociala myndighetsnämndens styrning, 

uppföljning och interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt bilaga 3. 

Därefter redogörs för resultat av dialog med sociala myndighetsnämnden. Kapitlet avslutas 

med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

4.1. Iakttagelser 

4.1.1. Styrning 

Av kommunens rambudget framkommer inga mål eller uppdrag riktade till sociala 

myndighetsnämnden. Av nämndens reglemente framgår inga krav på att arbeta med mål. 

Således finns inga avvikelser att notera. 

4.1.2. Uppföljning 

Det framgår inte att nämnden har erhållit ekonomisk uppföljning eller verksamhetsuppföljning 

under året. Nämndens reglemente tydliggör att nämnden inte har en egen budget utan att 

samtliga kostnader med anledning av verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. 

Reglementet anger dock att nämnden ska ha full insyn i aktuella kostnader. Enligt riktlinjer för 

ledning och styrning i Kungälvs kommun ska verksamhetsuppföljning ske månadsvis.  

4.1.3. Intern kontroll  

Sociala myndighetsnämnden antog intern kontrollplan i februari 2021, vilket är senare än 

riktlinjer för ledning och styrning föreskriver. Riktlinjerna anger att planen för kommande år ska 

antas senast i december.  

Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska det av intern kontrollplanen framgå vem 

som ska utföra granskningen samt hur och när granskningen ska genomföras. Vidare ska 

planen ange hur resultatet ska rapporteras. Av nämndens intern kontrollplan framgår inte vem 

som är granskningsansvarig eller hur granskningen ska genomföras för fem kontroller.11 Det 

framgår inte heller när granskningar ska genomföras eller hur resultatet av granskningarna ska 

rapporteras. Av nämndens protokoll framgår att resultatet från kontrollerna i 

internkontrollarbetet visar på avvikelser inom ett flertal områden.12 

 

11 Det avser kontrollerna kopplat till hot och våld vid personlig inställelse, barnkonventionen beaktas ej, 

sekretessuppgifter röjs, bristande hantering i samband med IT-baserade system, ansvarig ledamot kan 

inte infinna sig vid socialjouren i Göteborg samt rättsosäker process.  
12 I uppföljning av intern kontroll framgår att en rutin inte skapats för säkerhet vid personlig inställelse. 

Kontroller av registrerad närvaro vid nämndsammanträde samtliga deltagare registreras i 

möteshandling har inte genomförts. Kontroller visar att IT-plattformen vid digitala sammanträden har 

fungerat till viss del, stor problematik med tappade anslutningar. Vid ett tillfälle har nämnden tvingats 

kalla in till stadshuset för att tekniken inte har fungerat. 
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I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende intern kontroll utifrån krav i reglemente 

och riktlinjer för intern kontroll.  

4.2. Dialog med sociala myndighetsnämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid 

revisionens dialog med sociala myndighetsnämndens presidium. För beskrivning av övriga 

områden som togs upp i dialog, se bilaga 4. 

 Presidiet uppger att pandemin fortsatt är en utmaning för verksamheten.  

 Presidiet uppger att nämnden belastas av underskott på grund av dyra placeringar. 

Kommunen uppges köpa externa placeringar utan ramavtal.    

 Nämnden tar inte del av statistik över hur många överklaganden som sker under året.  

4.3. Vår bedömning 

Granskningen visar att sociala myndighetsnämnden inte har några mål riktade till sig eller 

utarbetat egna mål för verksamhetsåret 2021. Av nämndens reglemente och kommunens 

styrmodell framkommer inga anvisningar som innebär att myndighetsnämnderna ska utarbeta 

mål. Detta innebär således ingen avvikelse. 

Vi bedömer att sociala myndighetsnämnden inte säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med krav i kommunens styrmodell. Granskningen visar att nämnden 

inte har följt upp verksamheten. Vi noterar även att nämnden inte gjort någon ekonomisk 

uppföljning. Nämndens reglemente anger att nämnden ska ha full insyn i aktuella kostnader, 

även om nämnden inte har någon egen budget.  

Vi bedömer att sociala myndighetsnämnden delvis har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i 

enlighet med kommunens anvisningar. Av nämndens intern kontrollplan framgår inte vem som 

är granskningsansvarig eller hur granskningen ska genomföras för fem kontroller. Det framgår 

inte heller när granskningar ska genomföras eller hur resultatet av granskningarna ska 

rapporteras. Av uppföljning av internkontrollplan kan vi konstatera att granskningen kopplat till 

kontroller har genomförts. Från nämndens protokoll framgår att resultatet från kontrollerna i 

internkontrollarbetet visar på avvikelser inom ett flertal områden. Vidare visar granskningen att 

nämnden antog sin interna kontrollplan senare än vad riktlinjerna anger. Granskningen visar i 

övrigt inga avvikelser avseende intern kontroll utifrån krav i reglemente och riktlinjer för intern 

kontroll.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi sociala myndighetsnämnden att: 

 Säkerställa att uppföljning av verksamheten görs löpande under året i enlighet med 

riktlinjer för styrning och ledning  

 Säkerställa att nämndens interna kontrollplan antas senast i december i enlighet med 

riktlinjer för styrning och ledning 

 Säkerställa att nämndens internkontrollplan är i enlighet med reglemente för intern 

kontroll 
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5. Valnämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende valnämndens styrning, uppföljning och 

interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt bilaga 3. Kapitlet avslutas 

med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

5.1. Iakttagelser 

Valnämnden har under 2021 inte haft en aktiv verksamhet då det inte varit valår. Av 

kommunens rambudget, årsplan och förvaltningsplan framkommer inga mål eller uppdrag 

riktade till valnämnden. Av nämndens reglemente framgår inte några krav på nämnden att 

arbeta med mål. Således finns inga avvikelser att notera kopplat till detta. 

Eftersom det inte varit valår har nämnden har inte följt upp ekonomi eller verksamhet under 

året. Nämnden har antagit en intern kontrollplan i mars 2021. Planen beskriver vilka områden 

och processer som ska prioriteras under ett mellanvalsår. Med mellansvalsår menas år då det 

varken anordnas val till riksdag, kommun och landsting eller till europaparlamentet. I 

nämndens interna kontrollplan redovisas inget riskvärde. Det har inte gjorts någon uppföljning 

av intern kontrollplanen.  

Nämnden har under 2021 haft en begränsad verksamhet och kan därmed antas undantas från 

krav på ekonomisk uppföljning och intern kontrollplan. 

5.2. Vår bedömning 

Utifrån att nämnden haft begränsad verksamhet samt inga mål riktade till sig eller utarbetat 

egna mål för verksamhetsåret 2021 görs ingen bedömning avseende nämndens styrning, 

uppföljning och intern kontroll. 
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6. Överförmyndarnämnden 

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende överförmyndarnämndens styrning, 

uppföljning och interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt bilaga 3. 

Därefter redogörs för resultat av dialog med överförmyndarnämnden. Kapitlet avslutas med 

våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

6.1. Iakttagelser 

6.1.1. Styrning 

Av kommunens rambudget, årsplan och förvaltningsplan framkommer inga mål eller uppdrag 

riktade till överförmyndarnämnden. Således inga avvikelser att notera.   

6.1.2. Uppföljning 

Nämndens reglemente anger att nämnden ska ha full insyn i aktuella kostnader, även om 

nämnden inte har någon egen budget. Vi noterar dock att nämnden följer ekonomin löpande 

under året. Vi har inte noterat någon avvikelse avseende uppföljning och rapportering av 

verksamhet och ekonomi utifrån kommunens styrmodell. 

6.1.3. Intern kontroll 

Vi har inte noterat någon avvikelse avseende intern kontroll utifrån krav i reglemente och 

riktlinjer för intern kontroll.  

6.2. Dialog med överförmyndarnämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid 

revisionens dialog med överförmyndarnämndens presidium. För beskrivning av övriga 

områden som togs upp i dialog, se bilaga 4. 

 Presidiet framför att pandemin har påverkat nämnden genom distansarbete. 

Verksamhetssystemen har inte fungerat önskvärt kopplat till digitala möten vilket 

försvårat arbetet och verksamhetsutvecklingen har avstannat. 

 Presidiet uppger att nämnden löpande får uppföljning av ekonomin och verksamheten 

vid nämndens sammanträden.  

 Under året har Länsstyrelsen genomfört tillsyn av överförmyndarnämnden. Vid tillsynen 

framkom att i vissa typer av ärenden bör diarieföring ske på ett alternativt sätt för att 

diariet ska bli tydligare och mer lättläst Nämnden ämnat ta upp det som en risk i 2022 

års intern kontrollplan.  

6.3. Vår bedömning 

Granskningen visar att överförmyndarnämnden inte har några mål riktade till sig eller utarbetat 

egna mål för verksamhetsåret 2021. Av nämndens reglemente och kommunens styrmodell 

framkommer inga anvisningar som innebär att myndighetsnämnderna ska utarbeta mål. Detta 

innebär således ingen avvikelse. 
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Vi bedömer att överförmyndarnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med krav i kommunens styrmodell. Granskningen visar att nämnden 

har följt styrmodellens föreskrifter och kontinuerligt följt upp ekonomi och verksamhet. 

Nämndens reglemente anger att nämnden ska ha full insyn i aktuella kostnader, även om 

nämnden inte har någon egen budget.  

Vi bedömer att överförmyndarnämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 

med kommunens anvisningar. Nämnden har följt kommunens reglemente och riktlinjer för 

internkontroll och utifrån en riskanalys antagit en intern kontrollplan som har följts upp.  
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7. Kommunfullmäktiges beredningar  

I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende kommunfullmäktiges beredningars arbete 

utifrån deras uppdrag utifrån det ramverk som beskrivs i kapital 1 samt bilaga 3. Därefter 

redogörs för resultat av dialog med demokratiberedningen, ekonomiberedningen, beredningen 

för samhälle och utveckling, beredningen för bildning och lärande, beredningen för trygghet 

och stöd, kultur och fritidsberedningen. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån 

granskningens revisionskriterier. 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019-2022 om nedanstående beredningar: 

 Demokratiberedningen 

 Ekonomiberedningen  

 Beredningen för samhälle och utveckling  

 Beredningen för bildning och lärande  

 Beredningen för trygghet och stöd 

 Kultur och fritidsberedningen 

 

Kommunfullmäktige antog i april 2020 en arbetsbeskrivning för kommunfullmäktiges 

beredningar. Av arbetsbeskrivningen framgår att kommunfullmäktiges beredningar ska arbeta 

strategiskt och långsiktigt. Beredningarna ansvarar för uppföljning av kommunfullmäktiges 

strategiska mål och ska ha fokus på uppföljning av beslutade mål och inriktningsdokument.  

Beredningarna ska årligen delge kommunfullmäktige hur arbetet fortlöper kopplat till 

verksamhetsplanen som tagits fram i början av varje mandatperiod. Vidare ska beredningarna 

se över kommunens övergripande mål och aktualisera styrdokument och arbeta med 

omvärldsbevakning. Beredningarna ska vara remissorgan och svara på motioner i de ärenden 

kommunfullmäktige beslutar.  

7.1. Iakttagelser  

Det framgår inte av kommunfullmäktiges protokoll från 2021, 2020 och 2019 att beredningarna 

presenterat verksamhetsplaner för mandatperioden. Beredningarna har dock under året 

redovisat för kommunfullmäktige hur arbetet fortlöper utifrån beredningarnas uppdrag.  

Beredningen för samhälle och utveckling avslutade sitt uppdrag kopplat till förslag till 

kommunal infrastrukturplan i november 2021. Uppdraget skulle presenteras senast i december 

2020 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i budget 2019-2022.  

Av protokollgranskning framkommer inte att beredningen för bildning och lärande avslutat sitt 

uppdrag kopplat till att presentera förslag kring politisk inriktning om hur Kungälv kommun 

skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. Enligt 

kommunfullmäktiges uppdrag skulle ett färdigt förslag behandlas i kommunfullmäktige i 

februari 2020 och kunna finansieras i årsplan 2021 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 

i budget 2019-2022.  

Vi har i övrigt inte noterat några avvikelser avseende beredningarnas uppdrag eller 

avrapportering av beredningarnas genomförda arbete samt beredningarnas ansvar att svara 

på remisser och motioner utifrån krav i arbetsordning.  
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7.2. Dialog med beredningarnas presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid 

revisionens dialog med kommunfullmäktiges demokratiberedning, ekonomiberedning, 

beredningen för samhälle och utveckling, beredningen för bildande och lärande, beredningen 

för trygghet och stöd, kultur och fritidsberedningen.  För beskrivning av övriga områden som 

togs upp i dialoger, se bilaga 4. 

 Demokratiberedningens presidium uppger att de under året arbetat med uppdraget 

att se över den politiska organisationen för att stärka kommunfullmäktiges inflytande. 

En extern konsult har anlitats för att leda arbetet med översynen samt genomföra en 

omvärldsanalys.  

 Presidiet uppger att det finns utmaningar avseende beredning av ärenden till 

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har återremitterat ärenden som beretts av 

beredningen då styrelsen har beredningskrav. Presidiet uppger att avsikten med 

beredning i utskotten inte är att ärenden ska godkännas av kommunstyrelsen.   
 Presidiet uppger att det är en utmaning för respektive ledamot att sätta sig in i 

barnkonventionen.  

 

 Ekonomiberedningens presidium uppger att fokus under året har varit arbetet med 

rambudget och koncernbildning.   

 Pandemin har påverkat och pausat beredningens utvecklingsarbete.  

 Beredningen framför att det inte är tydligt vad deras uppdrag är utifrån ett utvecklande 

perspektiv.  

 

 Beredningen för samhälle och utvecklings presidium uppger att fokus under 

mandatperioden har varit arbetat med VA. Beredningen har utrett en alternativ 

utbyggnadsmodell utifrån medborgarperspektivet 

 Presidiet uppger att den nuvarande översiktsplanen inte är aktuell. Arbetet med en ny 

översiktsplan är påbörjad. Presidiet uppger att beredning har för få resurser för att aktivt 

arbeta med frågan.  

 Presidiet uppger att kommunstyrelsens roll avseende beredning behöver tydliggöras. 

Det finns en upplevelse att kommunstyrelsen påverkar vilken riktning beredningen ska 

ta. 

 Presidiet uppger att arbetar med barnkonventionen underordnas då det innebär en 

högre kostnad i beredningen av ärenden.   

 

 Beredningen för bildning och lärandes presidium uppger att beredningen arbetat 

med digitaliseringsstrategi under mandatperioden.  

 Presidiet uppger att det finns en otydlighet avseende vilka frågor som ska beredas av 

beredning eller av utskott. Vidare uppges att en tydligare gränsdragning behövs mellan 

kommunstyrelsen och beredningen för att tydliggöra i vilken insats ett ärende ska 

beredas. Även samarbetet mellan beredningarna behöver förbättras.  

 

 Beredningen för trygghet och stöds presidium uppger att beredningen har arbetat 

med äldres boende framtidens LSS-boende under året.  
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 Presidiet uppger att det finns utmaningar kopplat till särskilda boenden inom LSS-

verksamheten. Vidare uppges att målgruppen som behöver ett bistånd för ett 

specialboende har förändrats.   

 Beredningen uppger att digitala lösningar och förändrade arbetssätt krävs för att möta 

utmaningen med den demografiska utvecklingen i Kungälvs kommun.  

 Presidiet uppger att många beredningar skapar otydlig roll- och ansvarsfördelning. 

Frågor tangerar varandra och samarbetet behöver bli bättre mellan beredningarna.  

 

 Kultur- och fritidsberedningens presidium uppger att natur- och kulturhistoria varit 

i fokus, utifrån det rika kulturarvet i kommunen. 

 Presidiet framför att turistnäringen behöver en ny strategi efter pandemin. 

 Presidiet uppger att det är svårt att samverka med övriga beredningar på grund av 

tidsbrist.  

 Presidiet framför att förtroendevalda behöver utbildning kring barnkonventionen. 

7.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att kommunfullmäktiges beredningar inte fullt ut har utövat respektive uppdrag i 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

Beredningen för bildning och lärande har inte avslutat sitt uppdrag avseende hur Kungälv 

kommun skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. 

Ärendet skulle behandlats i kommunfullmäktige i februari 2020.  

Vidare framgår att beredningarna redovisat till kommunfullmäktige hur arbetet fortlöper utifrån 

beredningarnas uppdrag. Beredningarna har dock inte presenterat verksamhetsplaner för 

mandatperioden.  

I övrigt har beredningarna följt anvisningar i arbetsordning för beredningar och svarat på 

remisser och motioner i ärenden som kommunfullmäktige beslutat.  

Utifrån granskningens iakttagelser noterar vi liksom föregående år samtliga 

kommunfullmäktiges beredningar inte presenterat verksamhetsplaner för mandatperioden i 

enlighet med beredningarnas arbetsordning. Vi lämnar ingen rekommendation på detta 

område eftersom mandatperioden snart är slut. Vidare noterar vi att det i dialog med 

beredningarnas presidium framkommit uppgifter om att roll- och ansvarsfördelningen i 

beredning av ärenden anses vara otydlig. 
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8. Sammanställda avvikelser  

Nedan sammanställs översiktligt avvikelser för styrelse, nämnder och beredningar utifrån 

granskningens ramverk. 

Kommunstyrelsen  

 Kommunstyrelsen har inte utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll i 

enlighet med reglemente för intern kontroll 

 Kommunstyrelsens internkontrollplan följer inte helt reglemente för intern kontroll, 

genom att internkontrollplanen saknar information vem som är granskningsansvarig för 

en kontroll.  

 Vi noterar att det inte framgår av protokoll att kommunstyrelsen informerat sig om hur 

den intern kontrollen fungerar i de kommunala bolagen i enlighet med reglemente för 

intern kontroll 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 Miljö- och byggnadsnämndens internkontrollplan följer inte helt reglemente för intern 

kontroll genom att internkontrollplanen saknar information om hur resultaten av 

kontrollerna ska rapporteras. 

Sociala myndighetsnämnden  

 Nämnden har inte tagit del av uppföljning verksamhet under året.  

 Intern kontrollplan antogs senare än riktlinjer för ledning och styrning föreskriver.  

 Sociala myndighetsnämndens internkontrollplan följer inte helt reglemente för intern 

kontroll genom att internkontrollplanen inte anger vem som är granskningsansvarig 

eller hur granskningen ska genomföras för fem kontroller. Det framgår inte heller när 

granskningar ska genomföras eller hur resultatet av granskningarna ska rapporteras. 

Nämnden antog därtill sin interna kontrollplan senare än vad riktlinjerna anger. 

Inga väsentliga avvikelser har noterats avseende valnämnden13 och överförmyndarnämnden.  

 

Beskrivning av färgmarkering 

Grön markering – styrelse/nämnden/beredningen har uppfyllt kriteriet. 

Gul markering – styrelse/nämnden/beredningen har delvis uppfyllt kriteriet. 

Röd markering – styrelse/nämnden/beredningen har inte uppfyllt kriteriet. 

Grå markering – revisionskriteriet ej tillämpligt  

 Revisionsfråga A Revisionsfråga B Revisionsfråga C 

Nämnd A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

KS             

MBN             

SMN             

ÖFN             

Tabell 1. Sammanställa avvikelser per nämnd och revisionskriterium. 

 

13 Valnämnden har under 2021 haft begränsad verksamhet samt inga mål riktade till sig eller utarbetat egna mål för 

verksamhetsåret 2021 görs ingen bedömning avseende nämndens styrning, uppföljning och intern kontroll. 
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A. Verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 

A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål med indikatorer (KS) 

A2. Uppfyllt fullmäktiges mål    

 
B. Uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi i enlighet med styrmodell 

B1. Följt upp nämndens tilldelade budget tertialvis under året (KS) 

B2. Följt upp kommunens ekonomi månadsvis under året (KS) 

B3. Följt upp nämndens verksamhet löpande under året 

B4. Följt upp nämndens måluppfyllelse i delårsbokslut om tillämpligt, samt i årsbokslut 

B5. Analyserat samt vidtagit åtgärder för budget i balans och god måluppfyllelse  

B6. Löpande utövat uppsikt över nämnder, bolag, stiftelser och förbund genom upp- 

följning av verksamhet i bolag och stiftelser, årlig prövning av verksamhet i bolagen  

samt dialog med bolag och stiftelser (KS) 
 

C. Arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar  

C1. Genomfört en riskanalys och fastställt en intern kontrollplan i enlighet med 

reglemente och riktlinjer 

C2. Följt upp intern kontrollplan 

C3. Informerat sig om hur interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen (KS) 

C4. Utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll (KS) 
 

Kommunfullmäktiges beredningar  

 Beredningarna har inte presenterat verksamhetsplaner för mandatperioden.  

 Beredningen för samhälle och utveckling och beredningen för bildning och lärande har 

inte genomfört sina uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  
 

 Revisionsfråga D 

Beredning D1 D2 D3 D4 

Bildning och lärande     

Demokratiberedningen     

Ekonomiberedningen      

Kultur och fritid      

Samhälle och utveckling      

Trygghet och stöd     

Tabell 2. Sammanställa avvikelser per beredning och revisionskriterium. 

 
D. Beredningar utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut  

D1. Arbetat strukturerat med och slutfört sitt uppdrag i enlighet med fullmäktiges beslut 

D2. Årligen delgett kommunfullmäktige hur arbete pågår utifrån verksamhetsplan för  

mandatperioden 

D3. Avrapporterat genomfört arbete till kommunfullmäktige  

D4. Svarat på remisser och motioner i ärenden som kommunfullmäktige beslutat 
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9. Samlad bedömning och rekommendationer 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att verksamheten 

bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vidare bedömer vi att 

kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer kommunens anvisningar 

avseende uppföljning och rapportering. Det finns dock utvecklingsområden avseende 

kommunstyrelsens och sociala myndighetsnämndens arbete med att säkerställa en tillräcklig 

intern kontroll. Vi noterar att det i revisionens dialoger har framkommit uppgifter om att roll- 

och ansvarsfördelningen i beredning av ärenden anses vara otydlig. Kommunstyrelsen bör 

enligt vår mening tillse att detta tydliggörs.  

Vad gäller kommunfullmäktiges beredningar är vår sammanfattande bedömning att 

beredningarna inte till fullo har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Granskningen visar att beredningen för samhälle och utveckling samt beredningen för bildning 

inte har färdigställt uppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt att samtliga 

beredningar inte har presenterat någon verksamhetsplan för kommunfullmäktige. I 

granskningen har förbättringsområden identifierats.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att styrelsen informera sig om den intern kontrollen i de kommunala 

bolagen i enlighet med reglemente för intern kontroll 

 Utvärdera kommunens arbetssätt för intern kontroll i enlighet med reglemente för intern 

kontroll 

 Säkerställa att styrelsens internkontrollplan är i enlighet med reglemente för intern 

kontroll 

 Säkerställa att roll- och ansvarsfördelning avseende beredning av ärenden är känd och 

förankrad i beredningar och utskott. 

Vi rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden att: 

 Säkerställa att nämndens internkontrollplan är i enlighet med anvisningar för intern 

kontroll  

Vi rekommenderar sociala myndighetsnämnden att: 

 Säkerställ att uppföljning av verksamheten görs löpande under året  

 Säkerställa att nämndens interna kontrollplan antas senast i december i enlighet med 

riktlinjer för styrning och ledning 

 Säkerställa att nämndens internkontrollplan är i enlighet med reglemente för intern 

kontroll 
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Göteborg den 25 mars 2022  

 

 

 

 

Elin Forså    Karin Knutsson 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

 

 

 

Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 

ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. ska revisorerna årligen granska all 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer 

av God revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i 

kommunallagen. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är 

tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att 

bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 

redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den 

grundläggande granskningen bland annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

• Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

• Gjort en egen riskanalys 

• Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

• Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

• Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

• Tydliga beslutsunderlag och protokoll14 

Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som framkommit i 

revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2021.  

Löpande insamling av fakta och iakttagelser 

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och 

iakttagelser. Insamlingen sker genom att revisorerna: 

• Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, ekonomi- 

och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och nämndernas protokoll. 

• Löpande för en dialog med nämnder och styrelse. 

Dialoger 

Kommunrevisionen genomför inom ramen för den grundläggande granskningen dialoger med 

presidierna i kommunstyrelsen och dess utskott. EY är behjälpliga att ta fram relevanta 

frågeställningar inför dialogerna. Dialogerna utgår från kommunrevisionens risk- och 

 

14 Nämndernas protokoll läses löpande av de förtroendevalda revisorerna som ansvarar för att påtala 

otydlighet i protokollen samt att relevanta frågor tas upp till diskussion löpande under året. Översynen 

beskrivs inte i denna rapport. 
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väsentlighetsanalys samt övriga iakttagelser som uppmärksammats under året och tidigare år. 

Vid dialogerna har presidierna även möjlighet att lyfta väsentliga och aktuella frågor.  

Protokollgranskning 

Inom ramen för granskning sker en genomgång av kommunstyrelsens, myndighets-

nämndernas och övriga nämnders och beredningars protokoll samt mål- och 

ekonomiuppföljningar avseende 2021. Genomgången av protokoll syftar i huvudsak till att följa 

hur kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna, beredningarna och valnämnden arbetar med 

styrning, uppföljning och kontroll.  
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Bilaga 2. Källförteckning 

Dialoger med presidium  

 Demokratiberedningen 2021-09-24 

 Ekonomiberedningen 2021-10-29 

 Beredningen för samhälle och 

utveckling 2021-09-24 

 Beredningen för bildning och lärande 

2021-09-24 

 Beredningen för trygghet och stöd 

2021-12-03 

 Kommunstyrelsen 2021-10-29 

 Kultur och fritidsberedningen 2021-09-

24 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2021-12-

03 

 Sociala myndighetsnämnden 2021-12-

03 

 Utskottet för bildning och lärande 2021-

10-29 

 Utskottet för samhälle och utveckling 

2021-11-26 

 Utskottet för trygghet och stöd 2022-

01-21 

 Överförmyndarnämnden 2021-12-03 

Dokument  

 Arbetsordning för beredningar 

 Central uppföljningsrapport per april 

 Central uppföljningsrapport per 

augusti  

 Förvaltningens verksamhetsplan 

2021-2022 

 Intern kontrollplan 2021 

kommunstyrelsen 

 Intern kontrollplan miljö- och 

byggnadsnämnden 2021 

 Modell för styrningen i Kungälvs 

kommun – från demokrati till effekt och 

tillbaka 

 Protokoll och handlingar från 2021 och 

2020 för kommunstyrelsen, miljö- och 

byggnadsnämnden, valnämnden, 

överförmyndarnämnden samt 

kommunfullmäktiges beredningar 

 Reglemente för intern kontroll 

 Reglemente för kommunstyrelsen 

 Reglemente för miljö- och 

byggnadsnämnden 

 Reglemente för social 

myndighetsnämnd 

 Reglemente för valnämnden 

 Reglemente för överförmyndarnämnd 

 Riktlinjer för intern kontroll 

 Riktlinjer för ledning och styrning i 

Kungälvs kommun 

 Uppföljning av intern kontroll 2021 

 Utkast årsredovisning 
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Bilaga 3. Revisionskriterier 

Kommunallagen (2017:725) 

Av kommunallagens 6 kap. 1 § framgår att styrelsen ansvarar för att leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. 

Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 

bolag och kommunalförbund som kommun är medlem i. Enligt 3 kap 12 § kommunallagen 

inkluderar detta uppsikt över kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 

Enligt 6 kap 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område ser 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. 

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag  

Kommunfullmäktige i Kungälv antar strategiska mål som konkretiseras i rambudget, årsplan 

och förvaltningsplan. Kommunfullmäktiges strategiska mål, från budget 2020:  

 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet 

 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 

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

 Att 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 som vill reducera klimatutsläppen 

 Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som 

står längst från arbetsmarknaden 

Kungälvs kommuns styrmodell  

Kungälvs kommuns styrmodell beskrivs i policyn från demokrati till effekt och tillbaka samt 

riktlinjer för ledning och styrning i Kungälvs kommun. Kommunens övergripande styrdokument 

utgör en kedja som utgår från kommunfullmäktiges vision. Utifrån visionen anger kommun-

fullmäktige strategiska mål och ekonomiska ramar för verksamheten under mandatperioden i 

”Rambudget 2020-2022”. Med budgeten som grund beslutar kommunstyrelsen om en 

övergripande planering med budget och resultatmål i årsplanen. Årsplanen aktualiseras 

årligen och kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens resultatmål. Förvaltningens 

verksamhetsplan beskriver dess åtagande för att uppfylla målen i budget. Verksamhetsplanen 

antas av kommunstyrelsen. I planen konkretiserar förvaltningen de mål och uppdrag som 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt med tolkning, indikatorer och aktiviteter. 

Av riktlinjer för ledning och styrning samt budgetprocess 2019-2022 framgår inte att nämnder 

ska bryta ned kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens mål till egna mål eller indikatorer.  

Årsredovisningen utgör den sista delen i processen och avlämnas av kommunstyrelsen till 

kommunfullmäktige efter verksamhetsårets slut. Den följer upp hur verksamheten arbetat 

utifrån uppdragen i budgeten under året som gått. Utöver årsredovisningen (även kallad 

uppföljningsrapport 3) erhåller kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uppföljning per mars 

(uppföljningsrapport 1) och en delårsrapport per augusti (uppföljningsrapport 2). Uppföljnings-
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rapport 1 innehåller uppföljning av ekonomi och personal. Uppföljningsrapport 2 innehåller 

utöver ekonomi en uppföljning av resultatmål med analys. Kommunstyrelsen ska även följa 

upp ekonomin månadsvis per februari, mars, maj, oktober och november. Nämnder och 

beredningar ansvarar enligt budgetprocess 2019-2022 för uppföljning av budget samt uppdrag 

och strategiska mål. Riktlinjer för ledning och styrning anger att styrelse och nämnder ska 

erhålla månadsvis verksamhetsuppföljning från förvaltningen. Samtliga avvikelser ska 

analyseras och förklaras skriftligen av kommundirektör eller sektorchef.  

Intern kontroll 

Reglemente för intern kontroll anger att kommunstyrelsen ansvarar för att se till att det finns 

en god intern kontroll inom kommunen. Kommunstyrelsen ska årligen följa upp och utvärdera 

kommunens arbetssätt för intern kontroll och vid behov föreslå förbättringar eller fördjupade 

insatser för intern kontroll. Ansvaret omfattar även att informera sig om att den interna 

kontrollen i de kommunala bolagen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kommunens 

myndighetsnämnder och övriga nämnder ansvarat för att tillse en god intern kontroll inom de 

områden som nämnden ansvarar för. Kommundirektör och sektorchef ska enligt reglementet 

utarbeta en plan för intern kontroll och rapportera resultatet av uppföljning till kommunstyrelsen 

vid årsbokslut. Intern kontrollplanen ska minst innehålla: 

 Vilka risker som identifieras  

 Vilka kontroller som ska granskas 

 När granskningen ska genomföras? 

 Hur ska granskningar genomföras? 

 Vem ska utföra granskningen? 

 Hur ska resultatet rapporteras?  

Utöver reglementet för intern kontroll finns riktlinjer för intern kontroll inom kommunen. 

Riktlinjerna innehåller stöd vid riskanalysarbete för att identifiera risker.   

Uppsikt 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha uppsikt över verksamhet som 

bedrivs i övriga nämnder, i företag som kommunen helt eller delvis äger samt i kommunal-

förbund och andra samverkansformer som kommunen är medlem eller ingår i. Kungälvs 

kommun äger koncernen Kungälv Energi AB, Bohusläns kommunala Exploaterings AB, 

Stiftelsen Kungälvsbostäder och Bagahus AB samt de vilande bolagen AB Kongahälla, 

Marstrandsbostäder AB samt Kungälv Stadshuset AB. Kommunen är delägare i SOLTAK AB, 

Förbo, Renova och Gryaab samt är medlem i Bohus Räddningstjänstförbund och Göteborgs-

regionens kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska enligt sitt reglemente tertialvis rapportera uppföljning av verksamhet i 

företag och stiftelser till kommunfullmäktige. Uppföljningen ska avse ändamål, ekonomi, efter-

levnad av direktiv samt förhållanden av betydelse för kommunen. Vidare ska kommunstyrelsen 

ansvara för samordningsträffar mellan presidier för utskott, beredningar samt bolag och 

stiftelser. Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i kommunens 

hel- eller delägda bolag under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Skulle brister ha 

förelegat ska förslag lämnas till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.   
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Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar  

Beredningen för Samhälle och utveckling  

 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.   

 får i uppdrag att kartlägga framtidens infrastrukturbehov i ett förslag till kommunal 

infrastrukturplan och återkomma till kommunfullmäktige med ett finansierat förslag i 

december 2020.    

 Beredningen för Samhälle och utveckling tillsammans med Beredningen för trygghet 

och stöd ska återkomma med ett 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. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige 

i december 2019.  

 VA- utbyggnaden måste utvärderas utifrån ekonomisk hållbarhet. Vi har många 

områden som ännu väntar på VA och redan nu ser vi att taxor och avgifter gått upp 

markant. Beredningen för Samhälle och utveckling utvärderar utbyggnaden 

ekonomiskt och återkommer med hållbara ekonomiska kriterier för fortsatt utbyggnad.  

Förslaget ska underställas kommunfullmäktige till budget 2020.     

 Revidering av kommunens miljömål (klart dec 2019)  

Ekonomiberedningen  

 Kommunens befolkningsökning i relation till ekonomi och kommunens skuldsättning är 

inte är hållbart. Vi ser därför ett behov av en fördjupad ekonomisk uppföljning av 

samhällsbyggnadsprocessen.   

 Fastighetsstrategin ska revideras tillsammans med BSoU  

 Ekonomiberedningen och beredningen för samhälle och utveckling får i uppdrag att 

utvärdera samhällsbyggnadsprocessen utifrån produktions- och kostnadsparametrar. 

Utvärderingen ska särskilt belysa i vilken utsträckning avgifter respektive skatter 

finansierar samhällsbyggnads verksamhet. I uppdraget ingår dessutom att utvärdera 

bygglovsverksamheten utifrån ekonomi, handläggningstider, avgifter, omvärld och 

avgiftstäckningsgrad.   

 Vid behov ska beredningen lämna förslag till kommunfullmäktige på avgiftsnivåer som 

innebär 100% täckningsgrad och som ger utrymme för en organisation som klarar 

lagkraven på handläggningstid.    

Beredningen för Bildning och Lärande  

 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   
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Beredningen för trygghet och stöd  

 Uppdras att utifrån samhällskontraktet presentera en reviderad plan från 2020 för ökad 

social hållbarhet. Arbetet skall ske i nära samarbete med folkhälsoråd och region. Målet 

är en jämlik hälsa med minskat utanförskap.  Uppdraget skall presenteras för 

kommunfullmäktige i september 2019.   

 Beredningen för trygghet och stöd tillsammans med Beredningen för Samhälle och 

utveckling ska återkomma med ett 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. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige 

i december 2019.  

Kultur och fritidsberedningen   

 Folkbildning - natur och kulturarv, ideella sektorn och partnerskap kommun/föreningar.   

 Beredningen skall återkomma med förslag till hur föreningar ska ges goda 

förutsättningar att utöva sin verksamhet och att utvecklas för att vara en stor resurs att 

nå kommunala mål om ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Föreningslivet 

är i sammanhanget en viktig resurs i arbetet med ökad integration. Förslaget skall 

underställas kommunfullmäktige december 2019.   

 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.   

Demokratiberedningen   

 Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom omsorg, utbildning och 

samhällsbyggnad tillsammans med KF Beredningar.   

 Samordning av medborgardialoger tillsammans med Fullmäktiges beredningar.  

 Demokratins förutsättningar - hur att få medborgare att aktivt delta i politiskt arbete på 

sina egna villkor?    
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Bilaga 4. Frågor som togs upp i dialoger med presidium 

Kommunstyrelsen  
 Vad kommunstyrelsen arbetat med 

under året  
 Arbetet med att minimera risken 

och upptäcka bisysslor  
 Arbetet med intern kontroll 
 Hur kontrollmiljön fungerar i 

kommunen 
 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

över nämnder och bolag 
 Arbetet med måluppfyllelse  
 Redovisning för pensioner 

 
Kommunstyrelsens utskott för bildning 
och lärande 

 Vad utskottet arbetat med under 
året 

 Pandemins påverkan på utskottets 
arbete  

 Arbetet kring 
resursfördelningsmodellen  

 Utskottets uppföljning av 
verksamhet och ekonomi 

 Utmaningar i målarbetet 
 Arbetet mellan utskottet och 

kommunstyrelsen  
 Synen på styrmodellen  
 Utmaningar avseende 

kompetensförsörjning 
 Arbetet med barnkonventionen  

 
Kommunstyrelsens utskott för 
samhälle och utveckling 

 Vad utskottet arbetat med under 

året 

 Dialog med nämnder  
 Ansvarsfördelning mellan utskottet 

och kommunstyrelse 
 Om utskottet får tillräcklig 

information 
 Utvecklingsmöjligheten gällande 

beredning och prognos för analys 
av marken 

 
Kommunstyrelsens utskott för trygghet 
och stöd 

 Vad utskottet arbetat med under 
året 

 Pandemins påverkan på utskottets 
arbete 

 Arbetet med våld i nära relationer 
 Bristande samverkan mellan 

utskott och beredningar 
 Utmaningar i målarbetet 
 Kommunens styrmodell 
 Uppföljning inom utskottet 
 Kompetensförsörjning 
 Utmaningar kopplat till köpta 

platser 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 Arbetet under året  
 Pandemins påverkan på nämndens 

arbete 
 Målarbetet 
 Arbetet med intern kontroll 
 Ökade antal bygglovsansökningar  

 
Sociala myndighetsnämnden 

 Arbetet under året och de största 
utmaningarna  

 Pandemins påverkan på nämndens 
arbete 

 Arbetet med intern kontroll 
 Hur verksamheten följs upp 
 Överklaganden  

 
Överförmyndarnämnden 

 Nämndens arbete under året 
 Nämndens arbete med intern 

kontroll 
 Jävssituationen  
 Intern kontroll  
 Nämndens målsättningar 
 Ansvarsförsäkring kopplat till 

godemän och förvaltare 
 
Demokratiberedningen 

 Fokusområden under året 
 Arbetet med verksamhetsplan  
 Arbetsfördelning mellan andra 

instanser  
 Rambudget 
 Barnkonventionen  
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Ekonomiberedningen 
 Fokusområden under året 
 Arbetet med koncernfrågan  
 Om beredningen uppmärksammat 

otydligheter och tvistefrågor  
 Dialog med andra instanser  
 Arbetet kring rambudget  
 Utvecklingsarbetet inom 

beredningen  
 Hur beredningen upplever 

styrmodellen  
 
Beredningen för samhälle och 
utveckling 

 Fokusområden under året 
 Om beredningen uppmärksammat 

otydligheter och tvistefrågor  
 Samarbete med kommunstyrelsen  
 Verksamhetsplan  
 Hur kommunstyrelsens styrmodell 

upplevs 
 Vad som behöver utvecklas 
 Hur barnkonventionen beaktas  

 
Beredningen för bildning och lärande 

 Fokusområden under året 
 Om beredningen uppmärksammat 

otydligheter och tvistefrågor  
 Verksamhetsplan  
 Hur kommunstyrelsens styrmodell 

upplevs 
 Beredningens iblandning i 

rambudgeten  
 Hur barnkonventionen beaktas 

 
Beredningen för bildning och lärande 

 Fokusområden under året 
 Samarbete med utskottet  
 Hur kommunstyrelsens styrmodell 

upplevs 
 Utvecklingsmöjligheter kopplat till 

ansvarsfördelning  
 Hur barnkonventionen beaktas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsberedningen  
 Fokusområden under året 
 Utredningsresurserna för 

beredningen 
 Samarbete med andra instanser 
 Om beredningen uppmärksammat 

otydligheter och tvistefrågor  
 Hur kommunstyrelsens styrmodell 

upplevs 
 Hur barnkonventionen beaktas 
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Bilaga 5 - Avvikelser indikatorer och målvärden

Målvärden har ändrats eller lagts vid delårsuppföljning för resultatmålen:  

 alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö,  

 alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola, 

vuxenutbildning bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet,  

 fler barn, unga och äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och 

varierat kultur- och fritidsliv,  

 förbättrat näringsklimat, planeringsberedskap skall finnas för bostäder, 

verksamhetsmark och handel, utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet 

villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser,  

 planeringsberedkap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel, 

kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med 

landets bästa kommuner  

 förbättrat näringslivsklimat.  

 

Indikatorer har lagts till kopplat till resultatmålen: 

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

 

Indikator har tagits bort vid delårsuppföljningen: 

 utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt 

med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser. 

 

Målvärden saknas för indikatorer kopplade till resultatmålet: 

 alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola, 

 vuxenutbildning bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet,  

 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,  

 kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet,  

 planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel. 
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1. Inledning 
 

 Bakgrund 

Kommunrevisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys 2021 bedömt det som väsentligt 

att genomföra en fördjupad granskning av kommunens genomförda inköp och 

upphandlingar med särskilt fokus på konsultarvoden. I God revisionssed i kommunal 

verksamhet framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande 

i styrelse och nämnder. Granskningen genomförs som en fördjupning inom ramen för 

revisionens granskning av intern kontroll ekonomiprocesser 2021.  

 

 Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att göra en utökad granskning av inköp- och upphandling inom 

ramen för granskning av intern kontroll ekonomiprocesser 2021. 

 

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: 

► Har inköp skett i enlighet med tecknade avtal samt gällande lagar och regler för inköp 
och upphandling?  

► Har kommunen säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal? 

► Har kommunen säkerställt en ändamålsenlig avtals- och leverantörsuppföljning? 

 

 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av: 

► Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) som reglerar hur en upphandlande 
myndighet ska genomföra ett upphandlingsförfarande. 

► Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146) som reglerar 
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster.  

► Kommunallagen (2017:725) som reglerar styrelsens ansvar.  

► Kommunspecifika dokument såsom reglemente och policies.  

 

 Metod 

Granskningen har genomförts i samband med granskning av intern kontroll inom 

kommunens ekonomiprocesser. Granskningen har genomförts som en dokument- och 

intervjustudie samt utifrån dataanalys och stickprovsgranskning. 

 

Dataanalysen syftar till att identifiera antalet leverantörer kommunen använder där 

ramavtal saknas. Utifrån detta underlag har en stickprovsgranskning genomförts med syfte 

att kontrollera avtalstrohet i genomförda inköp.   
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Vidare har stickprov genomförts avseende leverantörs- och avtalsuppföljning. Stickproven 

har skett i syfte att kontrollera om tecknade ramavtal följs upp i enlighet med avtalsvillkoren 

i ramavtalen samt i enlighet med kommunens upphandlingspolicy. Stickprovsgranskningen 

har utgått från ett slumpmässigt urval av 15 ramavtal i kommunens avtalsdatabas som löper 

ut under 2021. Urvalet har fokuserats på konsulttjänster. 

 

 Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor och avser kommunstyrelsen.  
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2. Dataanalys och stickprovsgranskning 

Vi har genomfört en dataanalys av leverantörsfakturor och avtalsregister för perioden 

2021-01-01 – 2021-09-30. Syftet med analysen är att identifiera inköp från leverantörer 

med vilka kommunen saknar ramavtal. Utformningen av granskningsåtgärder och 

dataanalysens urval har genomförts mot bakgrund av detta syfte samt haft särskilt fokus på 

konsulttjänster. Vidare har dataanalysen använts för att göra en översiktlig analytisk 

granskning av kommunens avtals- och leverantörsregister. Våra granskningsåtgärder och 

iakttagelser presenteras i nedan i avsnitt 2.1. 

 

 Granskningsåtgärder 

 

Analytisk granskning av antalet avtal per leverantör: 

Vi har erhållit ett avtalsregister för den aktuella perioden. Utifrån avtalsregistret har vi 

filtrerat fram de avtal som finns registrerade på respektive organisationsnummer. För de 

leverantörer som har flera avtal registrerade har vi bett kommunens upphandlingsenhet om 

kompletterande information för att verifiera att hanteringen är korrekt. Vi har för samtliga 

urval erhållit erforderliga förklaringar och underlag. I huvudsak avses leverantörer som har 

flera avtalskategorier och tillhandahåller mer än en produkt eller tjänst mot kommunen. Vi 

noterar i några fall att samma leverantör finns upplagd flera gånger i avtalsregistret, vilket 

bör undvikas för att säkerställa översiktlighet och struktur.  

 

Iakttagelser  

Inga väsentliga iakttagelser noterade.  

 

Analytisk granskning av inköp på fakturanivå samt sökning mot avtalsregister för 

matchning mellan inköp och befintliga avtal: 

Vi har filtrerat inköp på fakturanivå för perioden 2021-01-01 – 2021-09-30 där det enligt 

kommunens avtalsregister saknas aktuellt avtal. För dessa inköp har vi bett kommunens 

upphandlingsenhet om kompletterande information för att förklara avsaknaden av avtal. Vi 

har för samtliga urval erhållit erforderliga förklaringar och underlag. I huvudsak avses inköp 

inom kommunkoncernen eller annan offentlig verksamhet där upphandling inte är 

tillämpligt. 

 

Iakttagelser  

Inga väsentliga iakttagelser noterade. 

 

Analytisk granskning samt stickprovsgranskning av totala inköp per leverantör samt 

sökning mot avtalsregister för matchning mellan inköp och befintliga avtal: 

Vi har filtrerat fram leverantörer där kommunen haft totala inköp under perioden som 

överstiger tröskelvärden för upphandling och direktupphandlingsgränser. För dessa inköp 

har vi bett kommunens upphandlingsenhet om kompletterande information för att förklara 
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avsaknaden av avtal. Vid stickprovsgranskningen noterades att det fanns erforderliga avtal 

för flera av leverantörerna, trots att ingen matchning gjordes i dataanalysen. Detta 

förklarades i flera fall av inköp av sociala och andra särskilda tjänster som har högre 

tröskelvärden för upphandling samt där undantag för upphandling kan vara aktuellt. Även 

enstaka fall noterades där avtal låg underordnat en annan leverantör/organisationsnummer 

i kommunens avtalsregister. För samtliga stickprov kunde vi av kommunens 

upphandlingsenhet erhålla erforderliga avtal och förklaringar. 

 

Iakttagelser  

Inga väsentliga iakttagelser noterade. 

 

Stickprovsgranskning av inköp från konsultfirmor: 

Vi har filtrerat fram en sammanställning över inköp från konsultbolag under perioden i 

leverantörsregistret och därifrån valt 15 slumpmässiga transaktioner. För dessa 

transaktioner har vi inhämtat fakturakopior till transaktionen samt kontrollerat att avtal 

finns med leverantören. För samtliga stickprov har vi kunnat härleda fakturan till 

transaktionen enligt leverantörsregistret, bedömt att fakturan är korrekt upprättad, 

tillräckligt specificerad, samt stämt av mot befintligt avtal i avtalsregistret alternativt erhållit 

erforderliga förklaringar eller underlag varför avtal saknas. I huvudsak avser de stickprov 

där vi inte hittat befintligt avtal i avtalsregistret inköp som understiger tröskelvärden för 

upphandling. 

 

Iakttagelser  

Inga väsentliga iakttagelser noterade. 
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3. Bedömning 

Utifrån genomförd granskning och processgenomgångar i samband med vår granskning av 

intern kontroll inom kommunens ekonomiprocesser noterar vi att kommunen utför ett flertal 

kontroller i syfte att säkerställa god intern kontroll och avtalstrohet mot upphandlade 

leverantörer. Ekonomienheten utför tillsammans med upphandlingsenheten stickprov på 

inköp löpande under året. Vidare sker det för helåret en kontroll av inköp per leverantör för 

att säkerställa att tröskelvärden för upphandling inte överstigs för områden där ramavtal 

saknas.  

 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet från dataanalys och tillhörande 

stickprovsgranskning indikerar att: 

• Kommunstyrelsen har säkerställt att inköp skett i enlighet med tecknade avtal samt 
gällande lagar och regler för inköp och upphandling.  

• Kommunstyrelsen har säkerställt avtalstrohet i enlighet med upprättade ramavtal. 

• Kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig leverantörs- och 
avtalsuppföljning. 

 

 

 

Göteborg den 9 mars 2022 

 

    
Marcus Gustafson   Hans Gavin  

Certifierad kommunal yrkesrevisor  Certifierad kommunal yrkesrevisor  

Ernst & Young AB   Kvalitetssäkrare   
    Ernst & Young AB 

 
Alexander Prahl 

Revisor 

Ernst & Young AB 
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 

delegationsbeslut i Kungälvs kommun. Syftet med granskningen har varit att granska om 

kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av delegationsbeslut.  

De huvudsakliga resultat som framkommit av granskningen är att: 

► Kommunstyrelsen har antagit en delegeringsordning som anger hur delegationsbeslut 

ska återrapporteras i enlighet med kommunallagens krav. 

► Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har, genom handlingarna till respektive 

sammanträde, tillgång till sammanställningar över alla delegationsbeslut. 

Sammanställningarna innehåller inte underlag till grund för beslut.  

► Beslutsmeningar i sammanställningarna är inte alltid tydliga vilket medför att det ibland 

är svårt att förstå vad besluten handlar om.  

► Kommunstyrelsen genomför en fördjupad uppföljning och kontroll av ett urval av 

ärenden på varje sammanträde. I den fördjupade uppföljningen föredras ärendet av 

ansvarig tjänsteperson. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att kommunstyrelsen i stort har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning 

och kontroll. Vår bedömning grundar sig på att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och kontroll genom sin fördjupade uppföljning. Vi bedömer dock att 

kommunstyrelsen kan stärka den löpande återrapporteringen genom att förtydliga vad de 

beslut som anmäls handlar om.  

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer. Vi rekommenderar 

kommunstyrelsen att:  

► Säkerställa att sammanställningarna över beslut fattade på delegation är tillräckligt 

tydliga så att det är möjligt att förstå vad besluten handlar om.  

► Säkerställa att särskild notering upprättas för beslut där det framgår beslutsfattare, 

beslutsdatum och hänvisning till punkt i delegationsordningen.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen har i samband med sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det är 

väsentligt att granska återrapporteringen av beslut som är delegerade. Mer information kring 

granskningens bakgrund återfinns i bilaga 1.   

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att granska om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 

uppföljning och kontroll av delegationsbeslut. I granskningen besvaras följande revisions-

frågor: 

1) Hur säkerställer kommunstyrelsen att beslut fattade på delegation återrapporteras till 

kommunstyrelsen? 

 Hur och i vilken omfattning får hela kommunstyrelsen tillgång till sammanställning 

över de beslut som fattats på delegation? 

 Hur och i vilken omfattning får hela kommunstyrelsen tillgång till underlagen till 

delegationsbesluten? 

2) Vilken uppföljning och kontroll genomförs av delegationsbeslut? 

 Hur sker urval av delegationsbeslut som blir föremål för djupare genomgång i 

kommunstyrelsen? 

 Vilka underlag ges till de beslut som görs för djupare genomgång? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 

revisionskriterierna av kommunallagen och kommunstyrelsens delegeringsordning. En mer 

utförlig beskrivning av revisionskriterierna återfinns i bilaga 3. 

1.4. Metod 

Granskningen har genomförts genom en intervju, dokumentstudier, enkät och stickprov. Totalt 

besvarade 14 av kommunstyrelsens 21 ledamöter och ersättare enkäten. Mer information om 

metod och källförteckning återfinns i bilaga 2.  

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen och avgränsas till delegationsbeslut fattade under 

2021. Vidare avgränsas granskningen i enlighet med ställda revisionsfrågor.  
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2. Introduktion till delegationsbeslut 

2.1. Kommunstyrelsen har en omfattande beslutanderätt 

Kommunstyrelsen har mandat att besluta i frågor som styrelsen enligt reglemente, lag eller 

annan författning ska ha hand om. Konkret innebär det exempelvis att kommunstyrelsen i 

egenskap av arbetsgivare beslutar om alla anställningar i kommunen och i egenskap av 

skolhuvudman enligt skollagen beslutar om när skolåret börjar och slutar.  

2.2. Delegationsbeslut är beslut där kommunstyrelsen överlämnat mandat 

Av praktiska skäl är det viktigt att kunna delegera beslutanderätten i vissa frågor. Det skulle till 

exempel innebära en omfattande hantering om kommunstyrelsen skulle besluta i alla 

anställningar som kommunen gör. Lagstiftaren har därför infört möjligheten för en nämnd (i 

detta fall kommunstyrelsen) att delegera beslut i vissa frågor till presidiet, en ledamot, ett 

utskott eller en tjänsteperson. Enligt förarbetena till den nya kommunallagen innebär 

delegering att befogenheten att fatta beslut överlämnas. Det är såldes uppgiften att fatta beslut 

som överlämnas och inte ansvaret som sådant.1  

2.3. Det finns begränsningar i vad som får delegeras 

Kommunallagen begränsar vilka beslut som får och inte får delegeras. En nämnd får inte 

delegera beslutanderätten vad gäller exempelvis verksamhetens mål, inriktning, omfattning 

eller kvalitet.  

2.4. Delegationsbeslut ska rapporteras till kommunstyrelsen 

Beslut som fattats med stöd av delegation ska rapporteras – ”anmälas” – till kommunstyrelsen. 

Enligt kommunallagen ska styrelsen besluta hur och i vilken omfattning en sådan 

återrapportering ska ske. Kommunstyrelsen kan exempelvis besluta att vissa ärenden inte 

behöver återrapporteras. Ärenden som inte återrapporteras ska dock protokollföras särskilt. 

2.5. Rapportering är centralt ur ett rättsligt perspektiv 

Enligt kommunallagen kan i princip alla kommunstyrelsens beslut överklagas genom en så 

kallad laglighetsprövning.2 Det är först genom att ett beslut rapporteras till kommunstyrelsen 

och kommunstyrelsens protokoll kungörs som klagofristen3 påbörjas. Om ett beslut inte 

rapporteras eller protokollförs särskilt är det således i princip överklagbart i all evighet. Det är 

därför viktigt att beslut rapporteras. Kommunstyrelsen dock inte ändra beslut som rapporteras. 

 

 
1 Se prop. 2016/17:171 – En ny kommunallag s. 205. 
2 Överklagan genom laglighetsprövning innebär en överklagan av lagligheten av beslutet, exempelvis 
om kommunstyrelsen varit behörig att besluta.  
3 Klagofrist avser den tid som en eventuell klagande har på sig att överklaga ett beslut. För 
laglighetsprövning är klagofristen tre veckor.  
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3. Hur säkerställer kommunstyrelsen att beslut fattade på delegation 

återrapporteras till kommunstyrelsen? 

3.1. Kommunstyrelsens delegeringsordning anger vilka beslut som är delegerade 

Kommunstyrelsen har beslutat om en delegeringsordning. Delegeringsordningen beskriver 

vad delegering innebär och under vilka förutsättningar kommunstyrelsen kan delegera beslut.  

 

Delegeringsordningen innehåller även vilka beslutsärenden som är delegerade, vilket lagstöd 

som finns, vilken funktion som är delegat samt om det finns någon anmärkning (exempelvis 

begränsningar eller krav på samråd). Delegeringsordningen är uppdelad på sex kategorier av 

ärenden: 

A. Personaladministrativa ärenden (exempelvis tillsättning av tjänst och disciplinära 

åtgärder) 

B. Ekonomiadministrativa ärenden (exempelvis upplåning och föreningsbidrag) 

C. Allmänna ärenden och rättsfrågor (exempelvis avslag på begäran av utlämnande av 

allmänna handlingar) 

D. Samhällsbyggnad (exempelvis att ingå, ändra och upphäva hyresavtal)   

E. Socialtjänst (exempelvis yttranden till tillsynsmyndighet i verksamhetsfrågor) 

F. Utbildning (exempelvis beslut om interkommunal ersättning)  

 

I bilden nedan framgår ett urval av delegerade ärenden ur ärendekategori B – 

ekonomiadministrativa ärenden. 

 

 
Figur 1 - Urval av delegerade beslut ur delegeringsordningen 

Den senast beslutade delegeringsordningen är ifrån maj 2021. Enligt uppgift ses 

delegeringsordningen över två gånger per år. Vid behov revideras delegeringsordningen. Skäl 

för revidering kan exempelvis vara att lagstiftning förändrats.    

3.2. Administrativa rutiner kompletterar delegeringsordningen 

Utöver kommunstyrelsens delegeringsordning finns en administrativ handbok och varje 

sektors dokumenthanteringsplaner.  
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Den administrativa handboken kompletterar de krav som finns i delegeringsordningen genom 

att även ange dels att diarienummer ska framgå av beslutet, dels att delegationsbesluten ska 

redovisas så att varje individuellt beslut kan härledas. 

 

Dokumenthanteringsplanerna anger vilka dokument som ska gallras, bevaras och förvaras. 

Exempelvis framgår av dokumenthanteringsplanen för sektor Samhälle och Utveckling att 

delegationsbeslut avseende upplåtelse av allmän platsmark förvaras i Public 360 (kommunens 

ärendehanteringssystem) och gallras efter 10 år.  

3.3. Kommunstyrelsen följer upp beslut fattade på delegation på varje sammanträde 

Delegeringsordningen anger för varje ärendetyp hur dessa ska återrapporteras till styrelsen. 

Exempelvis ska skolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling redovisas 

årligen. Utöver återrapporteringen ska delegeringsbeslut registreras. Delegaten ska enligt 

delegeringsordningen särskilt notera: 

 Ärendet (vad som beslutats) 

 Beslutsfattare 

 Beslutsdatum 

 Hänvisning till punkt i delegeringsordningen  

 

Av kommunstyrelsens möteshandlingar framgår att beslut fattade på delegation ingår som en 

punkt på dagordningen till varje sammanträde. Inför mötet får kommunstyrelsen del av en 

sammanställning på alla beslut som rapporterats till det aktuella sammanträdet. 

Sammanställningarna ligger som en handling till sammanträdet. Sammanställningen består av 

löpnummer, diarienummer och en kortare beskrivning av beslutet. 

 

 
Figur 2 - Urval av sammanställning i kallelse till kommunstyrelsen 

Sammanställningarna till den löpande uppföljningen innehåller således inte beslutsfattare, 

beslutsdatum och hänvisning till punkt i delegeringsordningen i enlighet med rutinerna i 

delegeringsordningen. De intervjuade menar att det gjorts en avvägning utifrån vad 

kommunstyrelsen behöver veta för få tillräckligt med information.  

 

I sammanställningen ges merparten av besluten en egen rad. I andra ärendetyper där flera 

beslut fattas varje månad är sammanställningen mer summarisk. Detta gäller exempelvis 

beslut om färdtjänst och parkeringstillstånd. 
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Figur 3 - Urval av summariskt sammanställda beslut i kommunstyrelsens kallelse 

Enligt de intervjuade anger handläggarna i kommunens ärendehanteringssystem när beslutet 

är fattat. Beslutstiteln, så som den är angiven i ärendehanteringssystemet, genereras därefter 

till en ny rad i sammanställningen till kommande kommunstyrelsesammanträde. Varje 

sammanträde har en stopptid för anmälan. Ärenden som anmäls efter stopptiden rapporteras 

därför till kommande sammanträde.  

 

De intervjuade uppger att det ibland krävs viss handpåläggning i sammanställningarna för att 

förtydliga vad beslutet handlar om. Av sammanställningarna framgår att beskrivningarna 

varierar i tydlighet. I figur 4 nedan framgår ett mer tydligt exempel och ett mindre tydligt 

exempel. I det mindre tydliga exemplet framgår ingen information om vad beslutet handlar om. 

  

 
Figur 4 - Urval av återrapporterade beslut 

Av vår enkät framgår att hälften av respondenterna instämmer till stor del eller helt med att 

sammanställningarna innehåller tillräckligt med information. Lika stor andel instämmer till viss 

del eller inte alls med att sammanställningarna innehåller tillräckligt med information. Av 

fritextsvaren framgår att vissa respondenter anser att rubrikerna i sammanställningarna inte är 

tillräckligt tydliga. Andra menar att sammanställningarna även skulle kunna inkludera vissa 

underlag till grund för besluten.  

 
Figur 5 - Sammanställning av enkätsvar 
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3.4. Underlag till beslut ingår inte i möteshandlingarna men kan efterfrågas 

Av kommunstyrelsens möteshandlingar framgår att den löpande uppföljningen består av ovan 

beskrivna sammanställningar. Kommunstyrelsen erhåller således inte underlag som utgör 

grund för beslut. De intervjuade uppger att varje ledamot kan efterfråga underlagen om de 

skulle önska. Merparten av ledamöterna i kommunstyrelsen som besvarat enkäten uppger att 

de vet hur de efterfrågar eventuella beslutsunderlag. 

 
Figur 6 - Sammanställning av enkätsvar 

 

3.5. Stickprov indikerar följsamhet till delegeringsordningen 

Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning ska det för varje beslut framgå vem som fattat 

beslutet, vad ärendet handlar om, beslutsdatum samt en hänvisning till delegeringsordningen. 

Om dessa formkrav inte framgår av beslutet ska en särskild notering upprättas.   

 

Vi har genomfört ett stickprov för att undersöka följsamhet till formkraven i 

delegeringsordningen. Vi har slumpmässigt valt ut tio ärenden som ingått i någon av 

sammanställningarna under 2021.  

 

Av stickprovet framgår att det inte finns några avvikelser vad gäller beslutsfattare, 

beslutsfattarens rätt att fatta beslut samt beslutsdatum. I fyra fall (ärende 1, 2, 6 och 7) saknas 

hänvisning till delegeringsordningen. Ärende 6 har upprättats på blankett för delegationsbeslut 

men saknar hänvisning till delegeringsordningen. Ärende 1, 2 och 7 avser avtal som tecknats 

med extern part.4 Särskild notering av ärende 1, 2 och 7 där exempelvis hänvisning till 

delegeringsordning framgår har dock inte upprättats.    

 

 
4 De externa parterna är Hyresgästföreningen, Trafikverket och Telenor.  
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Enligt Justitieombudsmannen måste det av protokoll kunna utläsas vilka beslut som har 

återrapporterats.5 Stickprovet visar att de anmälda delegationsbesluten framgår av kallelser 

men inte av protokoll. 

 

Ärende 
Beslutsfattare 

framgår 

Beslutsfattare 

är behörig 

Beslutsdatum 

framgår 

Beslut innehåller 

hänvisnings till 

delegeringsordning 

Beslut 

framgår av 

protokoll 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

       

  Inga avvikelser  Mindre avvikelse  Avvikelse 

 

Figur 7 - Tabell över stickprov 

 

3.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt att beslut fattade på delegation 

återrapporteras till kommunstyrelsen. Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen har 

antagit en delegeringsordning som anger vilka beslut som är delegerade och hur de ska 

återrapporteras i enlighet med kommunallagens krav. Därtill får hela kommunstyrelsen genom 

möteskallelsen tillgång till sammanställningarna över de beslut som fattats på delegation. 

Kommunstyrelsen kan däremot utveckla informationen i sammanställningarna enligt vår 

bedömning. Enligt förarbetena till kommunallagen måste besluten av rättssäkerhetsskäl kunna 

härledas. Även om diarienummer framgår är det i flera beslut i sammanställningarna omöjligt 

att förstå vad besluten handlar om utan att begära ut tillhörande underlag. Exempel på otydliga 

beslutsmeningar i sammanställningarna är ”anstånd”, ”överenskommelse av avbeställning” 

och ”delegeringsbeslut avslås.” Slutligen grundas vår bedömning på att särskild notering där 

beslutsfattare, beslutsdatum och hänvisning till punkt i delegeringsordningen inte upprättats 

för alla beslut. 

 

Vi noterar att sammanställningarna inte innehåller underlag till grund för beslut. När kommunen 

tillgängliggör underlag och protokoll måste kommunen ta hänsyn till exempelvis 

dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Enligt vår mening är 

nuvarande sammanställningar ett lämpligt arbetssätt, givet att det genom 

sammanställningarna tydligt vad besluten handlar om. Vi anser att det vore olämpligt med en 

 
5 JO 3965-2003 
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ordning där alla underlag till grund för beslut ingår i sammanträdeshandlingarna. Exempelvis 

innehåller underlag till grund för beslut om färdtjänst i regel uppgifter om enskildas hälsa varför 

ett tillgängliggörande sannolikt skulle strida om offentlighets- och sekretesslagens 

bestämmelser om sekretess rörande enskildas personliga förhållanden.  

 

Vi noterar även att protokollen inte innehåller en sammanställning över de beslut som anmälts 

till styrelsen. Förarbetena till kommunallagen anger att hur protokollen ska utformas och vad 

de ska innehålla är upp till varje kommun att bestämma. Vidare anges att protokollen kan 

innehålla allt ifrån fullständiga beslut med motivering och andra uppgifter, till enbart en 

förteckning över att beslut har fattats i vissa ärenden. Eftersom protokollen hänvisar till bilaga 

i kallelsen och kallelserna är fritt tillgängliga via kommunens hemsida anser vi ändå att det är 

möjligt att ta härleda vilka beslut som anmälts till det aktuella sammanträdet.   
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4. Vilken uppföljning och kontroll genomförs av delegationsbeslut? 

4.1. Fördjupad genomgång på varje sammanträde av ett urval av ärenden  

Kommunstyrelsen genomför en fördjupad uppföljning av ett urval av ärenden på varje 

sammanträde. Den fördjupade uppföljningen sker utöver den löpande uppföljningen i 

sammanställningarna som beskrivits i kapitel 3. Enligt uppgift sker denna typ av fördjupad 

uppföljning även i kommunens myndighetsnämnder. Arbetssättet för fördjupad uppföljning av 

ett urval av ärenden uppges ha pågått under flera år. Arbetet har vuxit fram över tid men det 

finna inga nedtecknade rutiner som beskriver detta.  

 

Urvalet görs genom att varje person i kommunstyrelsens presidium väljer ut ett ärende vardera 

utifrån sammanställningen. Till varje sammanträde kommer således fyra ärenden bli föremål 

för fördjupad uppföljning. De intervjuade beskriver att presidiet väljer ärenden dels utifrån 

ärenden som kan antas vara intressanta för hela styrelsen, dels utifrån en vilja att lära sig mer 

om vissa frågor. Enligt de intervjuade är det över tid en spridning av ärenden i olika 

ärendekategorier.  

 

Respondenterna i enkäten instämmer i huvudsak med att det är tydligt hur urvalet av 

delegationsbeslut som blir föremål för djupare genomgång går till. 

 
Figur 8 - Sammanställning av enkätsvar 

 

I den fördjupade genomgången redogör ansvarig tjänsteperson är det aktuella beslutet. De 

intervjuade beskriver att den fördjupade genomgången alltid innehåller tre delar:  

1. Vad beslutet handlar om 

2. Vem som fattat beslutet 

3. Enligt vilken punkt i delegeringsordningen som beslutet är tagit utifrån 
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Omfattningen på genomgången beskrivs variera utifrån beslutens komplexitet. Exempelvis 

kräver inköp av nya IT-system mer information än upplåtelse av allmän platsmark. 

 

Underlag till grund för beslut presenteras i huvudsak muntligt. Kommunstyrelsen får således i 

regel inte ta del av beslutsunderlagen inför sammanträdet. Merparten av respondenterna i 

enkäten uppger att de inte instämmer med att de önskar mer information i de ärenden som 

presenteras i den fördjupade genomgången.  

 

 
Figur 9 - Sammanställning av enkätsvar 

 

4.2. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll 

av delegationsbeslut genom sin fördjupade uppföljning. Vår bedömning grundas på att 

kommunstyrelsen har väletablerade arbetssätt och att den fördjupade genomgången i 

huvudsak upplevs fungera väl. 
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5. Samlad bedömning 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Hur säkerställer kommunstyrelsen att 

beslut fattade på delegation 

återrapporteras till kommunstyrelsen? 

 Hur och i vilken omfattning får 

hela kommunstyrelsen tillgång 

till sammanställning över de 

beslut som fattats på 

delegation? 

 Hur och i vilken omfattning får 

hela kommunstyrelsen tillgång 

till underlagen till 

delegationsbesluten? 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen delvis har 

säkerställt att beslut fattade på delegation 

återrapporteras till kommunstyrelsen. Vi grundar 

vår bedömning på att kommunstyrelsen har 

fastställt hur delegationsbeslut ska 

återrapporteras i enlighet med kommunallagens 

krav och att hela kommunstyrelsen genom 

möteskallelsen får tillgång till 

sammanställningarna över de beslut som fattats 

på delegation. Vi bedömer dock att 

kommunstyrelsen kan utveckla informationen i 

sammanställningarna. 

Vilken uppföljning och kontroll 

genomförs av delegationsbeslut? 

 Hur sker urval av 

delegationsbeslut som blir 

föremål för djupare 

genomgång i 

kommunstyrelsen? 

 Vilka underlag ges till de 

beslut som görs för djupare 

genomgång? 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen 

säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och 

kontroll av delegationsbeslut genom sin 

fördjupade uppföljning. Vår bedömning grundas 

på att kommunstyrelsen har väletablerade 

arbetssätt och att den fördjupade genomgången i 

huvudsak upplevs fungera väl. 

 

5.2. Slutsatser 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 

uppföljning och kontroll av delegationsbeslut. Vår sammanfattande bedömning utifrån 

granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen i stort har 

säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll. Vår bedömning grundar sig på att 

kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll genom sin fördjupade 

uppföljning. Vi bedömer dock att kommunstyrelsen kan stärka den löpande återrapporteringen 

genom att förtydliga vad de beslut som anmäls handlar om.  

 

Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer. Vi rekommenderar 

kommunstyrelsen att: 

► Säkerställa att sammanställningarna över beslut fattade på delegation är tillräckligt 

tydliga så att det är möjligt att förstå vad besluten handlar om.  
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► Säkerställa att särskild notering upprättas för beslut där det framgår beslutsfattare, 

beslutsdatum och hänvisning till punkt i delegeringsordningen. 

 

 

 

Göteborg den 24 mars 2022 

 

 
Aron Larsson Mikaela Bengtsson 

Verksamhetsrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB Kvalitetssäkrare 

 Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Bakgrund 
Av kommunallagen framgår att en nämnd (med nämnd avses även kommunstyrelsen i detta 

avseende) får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd i 

kommunen att besluta å nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation är 

juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden. Om en nämnd vill delegera sin 

beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som delegeras och till vem som 

beslutanderätten överlåts. Det är lämpligt att detta framgår av delegationsordning. Delegering 

kan också framgå av ett särskilt beslutsprotokoll.  

Det ska finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av 

delegation. Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till den nämnd eller 

styrelse som delegerat beslutanderätten. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från 

förvaltningschef ska anmälas till förvaltningschefen.  

Kommunrevisionen har inom ramen för dialogerna i årets grundläggande granskning 2021 

uppmärksammat att det finns ett behov att djupare granska återrapporteringen av beslut som 

är delegerade. Av kommunstyrelsens protokoll framgår att beslut fattade på delegation 

återrapporteras till styrelsen. Styrelsen gör sedan ett urval av dessa i syfte att få en fördjupad 

presentation. 

I God revisionssed framgår de grunder som de förtroendevalda revisorerna använder när de 

bedömer ansvarstagande i styrelse och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna 

granskning är risken för brister i styrning, uppföljning och intern kontroll av verksamhet. 
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Bilaga 2. Metod och källförteckning 
 

Metod 

Intervju har genomförts med kommunsekreterare och administrativ chef. I dokumentstudierna 

har bland annat kommunstyrelsens delegationsordning samt administrativa rutiner granskats. 

Därtill har en enkät skickats till samtliga i kommunstyrelsen. Enkäten har syftat till att fånga 

styrelsens uppfattning avseende återrapporteringen av delegationsbeslut. Enkäten 

besvarades av totalt 14 av 21 ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Slutligen har även ett stickprov om tio ärenden genomförts. Vi har slumpmässigt valt ut tio 

ärenden som återrapporterats under 2021 men som inte varit föremål för fördjupad 

genomgång i syfte att klargöra om besluten överensstämmer med beslutade rutiner och 

lagstiftning. 

 

Källförteckning 

Intervju 

 Administrativ chef och kommunsekreterare 

 

Dokument 

 Administrativ handbok 

 Dokumenthanteringsplaner 

 Kommunstyrelsens möteshandlingar och protokoll under 2021 

 Kommunstyrelsens delegeringsordning 
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Bilaga 3. Revisionskriterier 
 

Kommunallagen (2017:725)  

Enligt kommunallagen 6 kap 37-40 §§ får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 

eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§. 

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller (1) ärenden som avser verksamhetens mål, 

inriktning, omfattning eller kvalitet, (2) framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom 

yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 

överklagats, (3) ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, (4) ärenden som väckts genom medborgarförslag och 

som lämnats över till nämnden, eller (5) ärenden som enligt lag eller annan författning inte får 

delegeras. 

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats på delegation ska anmälas 

till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 

bestämmelserna i 13 kap. 

Enligt kommunallagen 7 kap 5 - 8 §§ får en nämnd uppdra åt en anställd hos kommunen att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Om en nämnd 

uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får 

nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom 

kommunen att fatta beslutet. Om en nämnd uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens 

vägnar, får nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges 

tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas.  

Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag 

enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om 

beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. 

 

Kommunstyrelsens delegeringsordning  

Kommunstyrelsens delegeringsordning innehåller lokala bestämmelser för vilka ärenden som 

är delegerade och hur de ska anmälas till styrelsen. Delegeringsordningen förtydligar 

gränsdragning mellan delegation och verkställighet. Vidare anges att registreringen av 

delegationsbeslut ska innehålla ärendet, beslutsfattare, beslutsdatum och hänvisning till 

delegeringsordningen.  
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun utökat den 

grundläggande granskningen med att granska ärendeberedningen i tre beslut. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig kvalitet 

i beredningsunderlaget avseende tre ärenden inför beslut i kommunfullmäktige.  

 

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att: 

► Ärendeberedningen kopplat till hyres- och marköverlåtelseavtalen med Hemsö har inte 

på ett tydligt sätt knutit an till kommunens lokalförsörjningsplan.  

► I beredningen av ärendena Hemsö och idrottshallen i Kärna har jämförelserna mellan 

alternativen att äga eller hyra verksamhetslokalerna varit för grund, då bara 

hyreskostnaderna jämförts. Vi anser att jämförelsen också borde ha beaktat nuvärdes-

beräkningen av hyresavtalets minimum-leaseavgifter med leasegivarens implicita ränta 

(diskonteringsfaktor) och restvärde i förhållande till kommunens alternativa 

investeringsutgift och möjliga upplåningsränta.  

► Beredningen av ovanstående två beslut innehåller ingen beskrivning av om hyresavtalen 

kommer att klassas som operationella eller finansiella leasingavtal. Finansiella 

leasingavtal får en väsentlig effekt på kommunens finansiella ställning vilket 

kommunfullmäktige borde informerats om i beredningen av ärendena. 

► I beredningen av markbytet mellan Bokab och kommunen konstaterar vi att analyser av 

effekter på redovisning och beskattning inte har inkluderats i tjänsteskrivelser samt att 

det finns oklarheter kopplat till vad värderingen av marken baseras på. 

 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvars-

prövning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig kvalitet i berednings-

underlagen avseende de tre besluten. Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående 

rekommendationer.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

► Säkerställa att beslut om nya verksamhetslokaler alltid tar utgångspunkt i kommunens 

lokalförsörjningsplan. 

► Säkerställa relevanta och aktuella underlag för jämförelse inför beredning och beslut om 

att själv äga eller hyra verksamhetslokaler. 

► Tillse att underlag inför beredning och beslut om hyresavtal som kan vara att likställa 

med finansiell leasing tydligt redogör för vilka ekonomiska åtaganden detta innebär för 

kommunen. 

► Säkerställa att hyresavtal som är att betrakta som finansiell leasing inkluderas i 

kommunens investeringsbudget, på liknande sätt som om kommunen gjort investeringen 

i egen regi. 

► Överväga att införa redovisnings- och skattemässiga konsekvenser i kommunens mall 

för tjänsteskrivelse. Detta för att säkerställa att information kring eventuella 

skattemässiga överväganden som gjorts når kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunallagen anger att ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige ska beredas. 

Syftet med beredningen är att ge kommunfullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst 

underlag för besluten. Beredningen har också en viktig demokratisk funktion, då den ger 

medborgarna möjlighet att följa ett ärendes behandling innan fullmäktige fattar beslut. 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen det övergripande ansvaret att tillse att 

beslutsunderlag finns i ärenden som ska behandlas av fullmäktige. 

 

Att kommunstyrelsen har en ändamålsenligt ärendeberedningsprocess är således viktig för 

att säkerställa att kommunala beslut fattas efter välgrundade avvägningar. Om 

ärendeberedningsprocessen inte är tillräcklig finns risk för att besluten inte är väl 

underbyggda, vilket i sin tur kan medföra att besluten inte är juridiskt hållbara, besluten får 

oönskade ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser eller att förtroendet för 

kommunen påverkas negativt.   

 

Kommunrevisionen har därför bedömt det som väsentligt att utöka den grundläggande 

granskningen genom att granska kommunens ärendeberedning i tre beslut. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den utökade grundläggande granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen 

har säkerställt en tillräcklig kvalitet i beredningsunderlaget avseende tre ärenden inför 

beslut i kommunfullmäktige. 

 

Revisionsfrågan som styrt granskningen är följande: 

► Har beslutsunderlaget i kommunstyrelsens beredning och kommunfullmäktiges beslut 

ändamålsenligt belyst verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter och risker i 

förhållande till ärendet? 

1.3. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt muntliga avstämningar med 

tjänstepersoner. Källförteckning framgår av bilaga 1. 

 

Stickprov har gjorts avseende de underlag som kommunstyrelsen respektive kommun-

fullmäktige tagit del av i beredningen av följande beslut: 

► Hemsö (se omfattning för detta stickprov i avsnitt 1.5 Avgränsningar och ansvarig 

nämnd) 

► Markbyte mellan Bokab och kommunen 

► Marköverlåtelse till Ytterbygg AB och avtal om hyra av idrottshall i Kärna 

Syftet med stickprovet har varit att granska ärendeberedningen av valda beslut utifrån 

huruvida tillräcklig kvalitet i underlagen säkerställts. 
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1.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar 

och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. I denna granskning 

utgörs revisionskriterierna bland annat av: 

► 6 kap 6 § kommunallag (2017:725) om nämndernas ansvar 

► 5 kap §§26-28 kommunallag (2017:725) om hur ärenden till fullmäktige bereds 

► Kommunstyrelsens reglemente 

► Kommunens handbok för administration 

► EU:s statsstödsregler 

► Kommuninvests fokusrapport ”Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler” (2021) 

► SKR:s skrift ”Äga eller hyra verksamhetslokaler” (2019) 

En närmare beskrivning av Kommuninvests respektive SKR:s skrift kring att äga eller hyra 

verksamhetslokaler återfinns i kapitel 2. Övriga revisionskriterier beskrivs i bilaga 2. 

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor och till att avse kommun-

styrelsen under revisionsåret 2021.  

 

Vad gäller stickprovet Hemsö har utgångspunkten varit två beslut om hyres- samt 

marköverlåtelseavtal mellan Hemsö och kommunen avseende byggnation av två nya 

förskolor som fattades av kommunfullmäktige under 2021 efter beredning av 

kommunstyrelsen. För att förstå helheten kopplat till dessa beslut har vi också granskat ett 

likadant beslut mellan Hemsö och kommunen rörande byggnation av en förskola 2020 samt 

de föregående besluten att ingå avsiktsförklaring och samverkansavtal med Hemsö under år 

2018–20191. Vi har inte granskat överenskommelser mellan Hemsö och kommunen som 

inte har koppling till beslut som fattats under 2021.  

 
1 De ärenden som inkluderas avseende stickprovet Hemsö är: 

- Dnr KS2018/1818: Avsiktsförklaring och samverkansavtal med Hemsö. Avsiktsförklaring – beslut av 
kommunstyrelsen 2018-11-21. Samverkansavtal – berett av kommunstyrelsen 2019-06-05, beslut av 
kommunfullmäktige 2019-06-13.  

- Dnr KS2020/0848: Förskola i Nordtag – berett av kommunstyrelsen 2020-06-17, beslut av 
kommunfullmäktige 2020-06-25. 

- Dnr KS2020/1830: Förskola i Tjuvkil – berett av kommunstyrelsen 2020-12-16, beslut av 
kommunfullmäktige 2021-01-28. 

- Dnr KS2021/1124: Förskola i Fridhem – berett av kommunstyrelsen 2021-08-18 och 2021-09-01, 
beslut av kommunfullmäktige 2021-09-02. 
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2. Vägledningar till beslut om att köpa eller hyra verksamhetslokaler 
 

Stickproven Hemsö och marköverlåtelsen till Ytterbygg AB rör båda beslut om hyra av 

verksamhetslokaler. Enligt Kommuninvest2 har faktorer som omfattande underhåll, ändrad 

demografisk struktur och befolkningstillväxt drivit upp kommunernas investeringsbehov 

inom lokalförsörjningen under senare år. Kommunsektorns lånevolymer och skulder har 

därför stigit i relativt rask takt. Parallellt med detta har det vuxit fram en marknad för 

samhällsfastigheter. Det är ett segment inom fastighetsbranschen som fokuserar på 

offentliga aktörers behov och som äger fastigheter med kommuner och regioner som 

hyresgäster. Både Kommuninvest och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram 

skrifter som vägledningar inför beslut om förhyrning av verksamhetslokaler. 

 

Kommuninvests råd3 till kommuner inför att avgöra att äga eller hyra sina 

verksamhetslokaler är att upprätta en långsiktig strategi för lokalförsörjningen och att räkna 

på alternativen att äga eller hyra – och vara noga med att alternativen är jämförbara. 

Kommuninvest har också tagit fram en kalkyl för att räkna på kostnaden för att äga 

respektive att hyra verksamhetslokaler. Kalkylen bör utöver driftskostnaden också beakta 

nuvärdesberäkning och diskonteringsränta, restvärde, investeringsutgift samt 

avkastningskrav (förklaringar till dessa begrepp återfinns i bilaga 3). 

 

SKR4 redovisar några faktorer som behöver beaktas inför strategiska beslut om att äga eller 

hyra verksamhetslokaler. Däribland vikten av att utarbeta en lokalförsörjningsplan som 

anger behovet av verksamhetslokaler på kort och lång sikt. SKR rekommenderar också 

kommuner att upprätta kalkyler på kort och lång sikt som tydligt visar de finansiella 

konsekvenserna av att äga alternativt hyra verksamhetslokaler, samt att konkurrensutsätta 

försäljningar för att säkerställa en marknadsmässig värdering av verksamhetslokalerna. 

 
2 Fokusrapport: Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler – hur ser kalkylerna ut i kommunsektorn? 
Kommuninvest 2021-04-14. 
3 Samma källa som fotnot 3. 
4 Äga eller hyra verksamhetslokaler. Sveriges Kommuner och Regioner 2019.  
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3. Hemsö 

3.1. Kort om ärendena 

Hemsö är ett fastighetsbolag som är inriktat på att äga, förvalta och utveckla samhälls-

fastigheter. I samtliga granskade ärenden kopplade till Hemsö står att läsa att Kungälvs 

kommun mot bakgrund av den demografiska utvecklingen ser ökande verksamhetsbehov de 

kommande åren. I de fall kommunens verksamhetsbehov inte kan tillgodoses inom befintliga 

lokaler medför det ett ökat behov av investeringar i nya lokaler. Hemsö som samarbets-

partner vill enligt ärendebeskrivningen på ett kvalitativt och ekonomiskt sätt bidra till 

kommunens utveckling genom att bygga och långsiktigt äga och förvalta samhälls-

fastigheter.  

 

Kommunstyrelsen beslutade att ingå en avsiktsförklaring med Hemsö Fastighets AB (Hemsö) 

i november 2018. Avsiktsförklaringen följdes senare upp av ett samverkansavtal som 

kommunfullmäktige, efter förslag från kommunstyrelsen, godkände i juni 2019. Med 

samverksavtalet som grund har kommunstyrelsen under år 2020–2021 berett tre ärenden 

till kommunfullmäktige som rör godkännande av hyresavtal och marköverlåtelseavtal mellan 

Kungälvs kommun och Hemsö för byggnation av tre förskolor. De efterföljande besluten om 

förskolorna fattades av kommunfullmäktige i juni 2020, januari 2021 och september 2021 

efter beredning av kommunstyrelsen. Beslutsunderlagen utgjordes av bland annat tjänste-

skrivelser, hyreskontrakt, marköverlåtelseavtal, ritningar, gränsdragningslista och över-

siktlig tidsplan. 

 

Hanteringen av avsiktsförklaringen och samverkansavtalet illustreras översiktligt i figur 1. 

 

Figur 1. EY:s sammanställning av ärendehanteringen för avsiktsförklaring och samverkansavtal Hemsö. 
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Beslut (KS)
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Beslut (KF)

►Beslut enligt KS 

förslag

Beslut (KS)

►Godkänner avsiktsförklaring 

med Hemsö Fastighets AB

►Tjänsteskrivelse - Avsiktsförklaring 

med Hemsö

►Avsiktsförklaring Hemsö (förslag)

►Tjänsteskrivelse - Samverkansavtal med Hemsö 

► Samverkansavtal Hemsö (utkast)

► Schematisk bild över Parternas 

samverkansmodell

► Exempel Ekonomisk Ram

►Motsvarande KS i juni 2019

►Protokollsutdrag – KS – 2019-06-05

Jun 

2019
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Hanteringen av de efterföljande besluten om förskolor illustreras översiktlig i figur 2 nedan. 
 

Figur 2. EY:s sammanställning av ärendehanteringen för tre beslut om hyres- och marköverlåtelseavtal avseende 

tre förskolor. 

 

3.2. Belysta verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter samt risker 

I beredningen av ärendena om avsiktsförklaring och samverkansavtal med Hemsö har 

följande verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter samt risker lyfts fram: 

 

► Avsiktsförklaringen och samverkansavtalet beskriver samarbete kring fem initiala 

nybyggnadsprojekt som avser ett nytt äldreboende, tre nya förskolor samt en ny 

grundskola (Etapp 1). Av avtalet framgår att parterna är överens om att föra 

diskussioner för att identifiera andra potentiellt lämpliga fastigheter och projekt (Etapp 

2). Hyresavtal ska tecknas med kommunen som hyresgäst i ett långsiktigt hyres-

förhållande med preliminär avtalslängd 25 år med indexering. 
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► Enligt tjänsteskrivelser till såväl avsiktsförklaring som samverkansavtal framgår att det 

för kommunens verksamheter inte ska innebära någon skillnad om de driver verksamhet 

i Hemsös eller kommunens egna lokaler. Hemsö och förvaltningen kommer vid genom-

förandet att arbeta tillsammans med en gemensam styrgrupp och projektgrupper för de 

olika projekten. 

 

► Samverkansavtalet med Hemsö uppges i tjänsteskrivelser ligga i linje med kommunens 

Finanspolitiska ramverk enligt budgeten 2019–2022, som anger att graden av extern 

finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda.  

 

► Av samverkansavtalet framgår att Hemsö har en exklusiv rätt att förhandla villkoren 

kring förvärv och utveckling av de fastigheter och projekt som nämns i avtalet. 

Exklusiviteten gäller fram till att bindande avtal träffas eller förhandlingar angående ett 

aktuellt projekt avbryts. Enligt förvaltningen innebär den senare delen att kommunen 

kan välja att genomföra projekten på andra sätt än med Hemsö. 

 

► Av samverkansavtalet framgår att hyran kommer att bestämmas i ett senare skede i 

respektive hyresavtal som upprättas parallellt med att fastigheterna överlåts till Hemsö.  

I en bilaga till samverkansavtalet har parterna enats om ett räkneexempel för vad 

kommunens årliga hyreskostnad kan komma att bli. Exemplet baseras på fiktiva 

uppgifter där flera faktorer, såsom procentsatsen som kommunens hyra baseras på, kan 

komma att justeras utifrån bland annat läge, marknadsläge och restvärdesrisk. 

 

I beredningen av de efterföljande besluten om nybyggnation av tre förskolor (hyres- och 

marköverlåtelseavtal) har följande verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter samt 

risker lyfts fram: 

 

► Av tjänsteskrivelser till de tre besluten står bland annat att lokalerna ska utformas på ett 

sådant sätt att det går att arbeta effektivt, flexibelt och med läroplanen som grund. 

Verksamhetsföreträdare bidrar vid framtagandet av lokalerna. En nybyggd förskola för 

modern pedagogik ger goda förutsättningar att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats 

för personalen. 

 

► Besluten rörande de tre förskolorna innebär att kommunen säljer mark till Hemsö. Av 

tjänsteskrivelserna framgår att förvaltningen har inhämtat en värdering från en 

auktoriserad oberoende värderingsman för att säkerställa att försäljningarna sker på 

marknadsmässiga grunder.   

 

► För respektive projekt presenteras en rikthyra i ärendeberedningen. Hyran kan komma 

att ändras beroende på bland annat anbud som inkommer under upphandlingen och 

tillkommande ÄTA-arbeten (ändring/tillägg/avgående). Av tjänsteskrivelser framgår att 

en slutlig reglering sker när kommunen får tillträde som hyresgäst och verksamhets-

utövare. 
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► I tjänsteskrivelser har rikthyran jämförts med andra alternativ att lösa behovet av 

ytterligare förskoleplatser: objektskostnaden för de skolor kommunen senast byggt i 

egen regi, hyreskostnader från andra aktörer samt kostnaden för att istället hyra in 

modulförskola (se bilaga 4 för sammanställning över förvaltningens jämförelser). 

Baserat på de jämförelser som gjorts bedömer förvaltningen för samtliga tre förskolor 

att det ur ett långsiktigt driftskostnadsperspektiv är ett ekonomiskt fördelaktigt 

alternativ att teckna hyresavtal med Hemsö som bygger en permanent förskola. 

 

► I det senaste beslutet om hyres- och marköverlåtelseavtal som kommunfullmäktige 

fattade beslut om i september 2021 hade kommunstyrelsen ett informations- och 

diskussionsärende inför sitt beslut. I samband med den beredningen efterfrågade 

kommunstyrelsen bland annat en analys av de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna 

av beslutet. I den efterföljande beredningen presenterades olika scenarier för en 

ekonomisk jämförelse mellan att bygga den aktuella förskolan i egen kommunal regi eller 

att hyra från Hemsö. I scenarierna har förvaltningen bland annat tagit hänsyn till en årlig 

inflation, avskrivningar och internränta samt nyckeltal för drift och underhåll. Av de 

efterföljande besluten i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i september 2021 

framgår att förvaltningens scenarier visar att kommunen kommer att ha en något högre 

kostnad för lokalerna genom att hyra av Hemsö jämfört med egen byggnation.  

3.3. Slutsatser och bedömning för Hemsö 

 

► Följsamhet mot beredningsmall 

Vi konstaterar att samtliga tjänsteskrivelser är utformade i enlighet med kommunens mall 

för tjänsteskrivelser. Bland annat redovisas för ärendets koppling till kommunfullmäktiges 

mål och styrdokument. Vi noterar dock att avtal/överenskommelser inte har varit 

undertecknade av motparten inför behandlingen av kommunstyrelsen och kommun-

fullmäktige, vilket de bör vara enligt kommunens administrativa handbok. Enligt 

förvaltningen gjordes avsteget beroende på ärendets karaktär. Avtalen var klara inför den 

politiska behandlingen men kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och 

representanter från Hemsö träffades och skrev under avtalen tillsammans efter beslutet. 

 

► Avsiktsförklaringen behandlades inte av fullmäktige 

Vi noterar att avsiktsförklaringen med Hemsö inte har tillställts kommunfullmäktige, utan 

enbart beslutats av kommunstyrelsen. En avsiktsförklaring är inte att likställa med att ingå 

ett avtal, utan snarare ett dokument som upprättas mellan parter i syfte att längre fram leda 

till ett avtal. Vi anser dock att avsiktsförklaringen kan anses vara av en sådan dignitet att 

kommunfullmäktige borde ha beslutat om den, givet att de fem nybyggnadsprojekt som 

nämndes där sedan inkluderades i samverkansavtalet. Ju längre tid ett samarbete fördjupas, 

desto svårare blir det för kommunfullmäktige att avbryta samverkan utan att riskera att 

förlora tid, resurser och anseende. 
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► Ofullständig beskrivning av den ekonomiska effekten av leasing 

I tjänsteskrivelserna till besluten om de tre förskolorna framgår att avtalen kommer att 

hanteras på samma sätt som ”alla kommunens övriga hyresavtal”. Huruvida dessa nämnda 

övriga hyresavtal hanterats som operationella eller finansiella leasingavtal framgår inte av 

tjänsteskrivelserna. Förvaltningen genomför för närvarande en klassificering av samtliga 

leasingavtal som ska vara klar till halvårsskiftet 2022. Om avtalen med Hemsö kommer att 

behandlas som operationella eller finansiella är ännu inte klart. 

 

Huruvida ett hyresavtal klassificeras som operationellt eller finansiellt leasingavtal får 

väsentlig effekt på kommunens finansiella ställning. Enligt vår bedömning kan en prövning 

av hyresavtalen med Hemsö innebära att dessa är att betrakta som finansiella leasingavtal. 

Sådana avtal är att likställa med ett avbetalningsköp, vilket redovisningsmässigt påverkar 

kommunens finansiella ställning på motsvarande sätt som om kommunen gjort investeringen 

i egen regi. Detta är omständigheter som vi anser att kommunfullmäktige borde informerats 

om i beredningen av ärendet. 

 

► Bristfällig jämförande analys av alternativen till att hyra verksamhetslokaler 

Enligt både Kommuninvest och SKR är det väsentligt att inledningsvis räkna på alternativen 

att äga eller hyra verksamhetslokaler. I samband med att kommunen ingick avsiktsförklaring 

och samverkansavtal med Hemsö har alternativen att äga eller hyra verksamhetslokalerna 

inte behandlats.  

 

En jämförelse av investeringsalternativen har presenterats när kommunfullmäktige i senare 

skeden beslutat om specifika byggprojekt utifrån samverkansavtalet. I besluten om de tre 

förskolorna har rikthyran att hyra de aktuella projekten från Hemsö jämförts med objekts-

hyran för de skolor kommunen senast byggt i egen regi, hyreskostnader från andra aktörer 

samt kostnaden för att istället hyra in modulförskola. Enligt Kommuninvest bör en 

jämförande kalkyl utöver driftskostnaden också beakta nuvärdesberäkning och 

diskonteringsränta, restvärde, investeringsutgift samt avkastningskrav. Med andra ord 

behöver jämförelsen utöver driftskostnader också beakta nuvärdesberäkningen av 

hyresavtalets minimum-leaseavgifter med leasegivarens implicita ränta (diskonterings-

faktor) och restvärde i förhållande till kommunens alternativa investeringsutgift och möjliga 

upplåningsränta. En sådan analys har inte inkluderats i jämförelserna. Jämförelserna har 

inte heller visat på hyreskostnaderna över tid utan endast för ett aktuellt verksamhetsår. 

 

Kommuninvests vägledning publicerades i april 2021 och fanns inte tillgänglig vid de två 

första förskolebesluten. Vi menar dock att ärendeberedningen även innan Kommuninvests 

vägledning fanns på plats hade i uppgift att presentera jämförbara analyser, vilket vi 

bedömer inte gjorts i tillräcklig utsträckning. 

 

Vi anser att beredningen av ärendena borde ha visat på kommunens hela åtagande i den 

jämförande analys som ligger till grund för avtalet. Att enbart jämföra driftskostnader utan 

att diskontera leasingkostnaderna och utan att ta hänsyn till exempelvis restvärde är enligt 
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vår mening en för snäv analys. Fastigheterna kommer efter hyresperioden om 15 år ha 

någon form av restvärde. I äga-alternativet skulle det värdet tillfalla kommunen, medan det 

i hyra-alternativet kommer att tillfalla Hemsö. Det är ett exempel på omständighet som vi 

inte tycker belysts i tillräcklig grad. I beredningen borde kommunstyrelsen säkerställt att 

förvaltningen hade gjort en uppskattning av kostnaderna för att själv genomföra 

byggnationerna av förskolorna.  

 

► Ingen tydlig koppling till lokalförsörjningsplan 

Både Kommuninvest och SKR betonar vikten av en långsiktig strategi för lokalförsörjningen. 

I tjänsteskrivelser till de efterföljande besluten om nybyggnation av förskolor motiveras 

besluten av att kommunens demografiska utveckling som medför ökande verksamhetsbehov 

de kommande åren. För respektive beslut beskrivs också översiktligt behovet av förskolor i 

de aktuella bostadsområdena. Någon uttrycklig koppling till kommunens lokalförsörjnings-

plan finns dock inte i tjänsteskrivelserna. 

 

► Problem med kommunens diariesystem försvårar spårbarheten i dokumentation 

Den underliggande tjänsteskrivelsen till kommunfullmäktiges beslut att ingå samverkans-

avtalet med Hemsö ser i vår granskning ut att vara diarieförd först två och ett halvt år efter 

att beslutet fattades. Enligt förvaltningen har handlingen diarieförts på ett korrekt sätt innan 

beslutet, men för att kunna se det krävs åtkomst till kommunens systemstöd för diarieföring. 

Att tjänsteskrivelsen feldaterats till det datum då den tagits ut från diariet menar vi försvårar 

spårbarheten och transparensen för den som i efterhand vill följa ärendet. Förvaltningen 

uppger att systemleverantören åtgärdat detta problem i mars 2022. 

 

Sammantagen bedömning för Hemsö 

Utifrån ovanstående slutsatser är vår bedömning av stickprovet Hemsö att de ärenden som 

granskats i huvudsak har belyst verksamhetsmässiga effekter.  

Däremot bedömer vi att beslutsunderlagen innehåller brister vad avser belysta ekonomiska 

effekter och risker. Vi anser att jämförelserna mellan alternativen att äga eller hyra 

verksamhetslokalerna är för grund, vilket medför att alternativen inte heller är fullt 

jämförbara. I beredningen har alternativen endast presenterats med avseende på hyra men 

utan hänsyn till nuvärdesberäkning och diskonteringsränta, restvärde, investeringsutgift 

samt avkastningskrav såsom Kommuninvest rekommenderar. Jämförelsen har alltså inte 

beaktat nuvärdesberäkningen av hyresavtalets minimum-leaseavgifter med leasegivarens 

implicita ränta (diskonteringsfaktor) och restvärde i förhållande till kommunens alternativa 

investeringsutgift och möjliga upplåningsränta. Vi anser därtill att kommunstyrelsen borde 

säkerställt att ärendeberedningen redogjort för kommunens hela åtagande, det vill säga 

belyst de ekonomiska effekterna av avtalet under hela avtalstiden och med hänsyn till alla 

ovanstående faktorer. Vi anser också att ärendeberedningen på ett tydligare sätt skulle 

redogjort för huruvida avtalet är att betrakta som operationell eller finansiell leasing, och 

redogjort för de ekonomiska effekter som det medför på kommunens finansiella ställning. 
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4. Markbyte mellan Bokab och kommunen 

4.1. Kort om ärendet 

I maj 2021 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett markbyte mellan kommunen och 

Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (Bokab), efter beredning i kommunstyrelsen. Syftet 

med markbytet var att få tillgång till mark som respektive part kan utveckla med hjälp av 

detaljplaner för största nytta för Kungälv och dess invånare samt företagare. Det för 

granskningen utvalda ärendet rör ett markbyte avseende tre olika fastigheter. Två av 

fastigheterna överförs från kommunen till Bokab, medan Bokab överför en fastighet till 

kommunen. Ärendehanteringen illustreras översiktligt i figur 2 nedan. 

 

 
Figur 3. EY:s sammanställning av ärendehanteringen för markbytet mellan Bokab och kommunen. 

4.2. Belysta verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter samt risker 

I ärendeberedningen har följande verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter samt risker 

lyfts fram: 
 

► I tjänsteskrivelsen beskrivs markbytesaffären innebära utvecklingsmöjligheter som med 

stor sannolikhet kommer att generera ytterligare intäkter till kommunen. Förvaltningens 

bedömning är att markområdena kan ge ett betydande överskott om de förädlas och 

avyttras till slutkund på den öppna marknaden. Kommunen har, genom Bokab och 

bolagets uppdrag inom fastighetsutveckling, möjlighet att ta del av fastigheternas hela 

värdeökning efter förädlingsprocessen under förutsättning att Bokab får utveckla 

fastigheterna hela vägen till färdig produkt. 

 

► Av den underliggande tjänsteskrivelsen framgår att markområdena delvis har värderats 

av oberoende värderare. Därefter har kommunen gjort egna värderingar utifrån 

respektive områdes unika förutsättningar, enligt tjänsteskrivelsen. När ärendet 

Maj 

2021

Beslut (KS)

KS föreslog KF att:

►Godkänna förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 

►Godkänna förslag avseende försäljning av del av Komarken 1:1; Kärna 18:1; del av Rollsbo 1:32

►Godkänna förslag till avtal om tilläggsköpeskilling

►Uppdrag till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna handlingar 

►Uppdrag till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med planprogram gällande Åsberget

Beslut (KF)

►Beslut enligt KS förslag

►Tjänsteskrivelse – Överenskommelse om fastighetsreglering, köpekontrakt mm berörande del av 

Komarken 1:1, Rollsbo 1:32, Olseröd 1:3 mfl.

►Kartor över markbytet 

►Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 

►Köpekontrakt del av Komarken 1:1, Kärna 18:1; del av Rollsbo 1:32 

►Avtal om tilläggsköpeskilling

►Motsvarande KS april 2021

►Protokollsutdrag – KS – 2021-04-28

►Protokollsutdrag – Överenskommelse om fastighetsreglering, köpekontrakt mm 

berörande del av Komarken 1:1, Rollsbo 1:32, Olseröd 1:3 mfl - KS

April 

2021
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behandlades av kommunstyrelsen fick styrelsen se en specifikation över värderingen för 

de områden som ingår i markbytet. Där framgår dock inte vilka områden som värderats 

av kommunen respektive av den oberoende värderaren. Vi har inte granskat de 

underliggande värderingarna utan avgränsat oss till underlagen som kommunstyrelse 

och kommunfullmäktige tagit del av.  

 

► Tjänsteskrivelsen redogör för värderingen av marken som omfattas av markbytet. Mark 

som överförs från Bokab till kommunen är värderad till cirka 11 mnkr. Mark som överförs 

från kommunen till Bokab är värderad till ca 15,2 mnkr. I tjänsteskrivelsen framkommer 

att mellanskillnaden kommer att regleras genom ett tilläggsköpeavtal. I tilläggs-

köpeavtalet framkommer att kommunen kommer att erhålla 4,2 mnkr i det fall Bokab 

säljer byggrätter i kommande detaljplan. 

 

► Av köpekontrakten framgår att köpeskillingen för respektive fastighet är 1 krona. Av 

kontrakten framgår att förklaringen till köpeskillingen är att köpekontraktet är en del av 

en större markbytesaffär.  

 

4.3. Slutsatser och bedömning för markbyte mellan kommunen och Bokab 

 

► Följsamhet mot beredningsmall 

Vi konstaterar att samtliga tjänsteskrivelser är utformade i enlighet med kommunens mall 

för tjänsteskrivelser. Avtal har varit undertecknade av motparten inför behandlingen av 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i enlighet med kommunens administrativa 

handbok. 

 

► Otydligheter kring vad värderingen av marken baseras på 

Det är centralt både utifrån lagstiftning och ett ekonomiskt perspektiv att värderingen av 

marken är gjord på ett korrekt sätt. Enligt vår mening redogörs inte i tillräcklig omfattning 

vad värderingen av marken baseras på. Markområdena har enligt tjänsteskrivelsen endast 

delvis värderats av oberoende värderare. Ärendeberedningen har inte redogjort för vilka 

markområden som den oberoende värderaren värderat och vilka kommunen värderat. Det 

framgår dessutom bara kortfattat att kommunens egen värdering baseras på respektive 

områdes unika förutsättningar.  

 

► Effekter på redovisning och beskattning till följd av markbytet har analyserats men 

inte inkluderats i tjänsteskrivelser 

I uppgifter från förvaltningen framkommer att förvaltningen har utrett eventuella 

redovisningsmässiga- och skattemässiga effekter innan de lämnat förslag till beslut. Det rör 

bland annat huruvida mellanskillnaden vad gäller fastigheternas värde ska regleras genom 

ett tilläggsköpeavtal eller via aktieutdelning från Bokab till kommunen. Det förstnämnda 

alternativet valdes då en aktieutdelning inte går att se som en del av köpeskillingen. Utöver 

detta gjordes en analys av det faktum att marknadsvärdet på Bokabs försålda mark 
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överstiger dess bokförda värde vilket innebär att markbytet skapar ett skattepliktigt 

realisationsresultat, vilket togs i beaktande.  

 

Vi bedömer det som en brist att tjänsteskrivelsen i kommunstyrelsens beredning av ärendet 

inte innehåller dessa analyser och att de därför inte kommit de politiska beslutsfattarna till 

del.  

 

Sammantagen bedömning för markbytet mellan kommunen och Bokab 

För det aktuella stickprovet bedömer vi att beslutsunderlagen i huvudsak har belyst 

verksamhetsmässiga effekter.  

 

Däremot bedömer vi att beslutsunderlagen inte belyst ekonomiska effekter och risker på ett 

tillräckligt ändamålsenligt sätt. Vi baserar detta på att det finns oklarheter kopplat till vad 

värderingen av marken baseras på och då effekter på redovisning och beskattning inte har 

inkluderats i tjänsteskrivelser och därmed inte förmedlats till de politiska beslutsfattarna. 
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5. Marköverlåtelse till Ytterbygg AB och avtal om hyra av idrottshall i 

Kärna 

5.1. Kort om ärendet 

Under 2020–2021 beslutades att bygga en ny idrottshall i Kärna. I tjänsteskrivelser till 

beslutet framkommer att Kärna skola, friskolan i Kärna samt idrottsföreningar har behov av 

en idrottshall för deras respektive verksamheter. Förvaltningen genomförde en upphandling 

av hyra för en ny idrottshall i Kärna under sommaren 2020. Det lägsta anbudet som 

uppfyllde ställda krav på utformning och kvalitet kom från företaget Ytterbygg AB och 

kommunstyrelsen godkände tilldelningsbeslutet i oktober 2020. I januari 2021 beslutade 

kommunfullmäktige att godkänna hyres- och marköverlåtelseavtal mellan kommunen och 

Ytterbygg AB efter beredning av kommunstyrelsen. I mars 2021 beslutade kommun-

styrelsen att godkänna ett hyrestillägg genom ett tilläggsavtal då förvaltningen 

uppmärksammat förändringar av konstruktionen som inte fanns med i den ursprungliga 

upphandlingen. Hanteringen av det specifika ärendet illustreras översiktligt i figur 3 nedan. 

 

 
Figur 4. EY:s sammanställning av ärendehanteringen för marköverlåtelsen till Ytterbygg AB avseende hyra av 

idrottshall i Kärna. 

5.2. Belysta verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter samt risker 

Följande verksamhetsmässiga och ekonomiska effekter har lyfts fram i beredningen av 

ärendet: 
 

► I tjänsteskrivelsen inför beslut om att godkänna hyresavtalet med Ytterbygg AB 

framkommer att byggnationen uppges vara i enlighet med lokalförsörjningsplanen för 

behoven i skolverksamhet och föreningsliv i Kärna. 

 

► Av samma tjänsteskrivelse framgår att kommunen erbjuds att hyra idrottshallen av 

Ytterbygg AB för 1 580 tkr årligen. Hyresavtalet är skrivet på 15 år och börjar att gälla 

i juli 2022. I tjänsteskrivelsen står också att Kärna friskola i sin tur kommer att hyra 

Okt

2020

Jan 

2021

Beslut (KS)

KS föreslog KF att:

►Godkänna förslag till hyresavtal

►Godkänna förslag till marklåtelseavtal

►Ge KSO och kommundirektör i uppdrag att 

underteckna avtalet

Beslut (KF)

►Beslut enligt KS förslag

Beslut (KS)

►Tilldelningsbeslut 

hyra av idrottshall

Beslut (KS)

►Godkänna tilläggsavtal

►KSO och kommundirektör för i uppdrag att 

underteckna hyresavtal- och marklåtelseavtal för 

Kärna idrottshall

►Tjänsteskrivelse - Tilldelningsbeslut

►Tjänsteskrivelse – Hyres- och marköverlåtelseavtal

►Hyresavtal Kärna idrottshall

►Marköverlåtelseavtal Kärna idrottshall

►Motsvarande KS december 2020

►Protokollsutdrag – KS – 2020-12-16

►Tjänsteskrivelse – Tilläggsavtal

►Hyrestillägg idrottshall Kärna

Mars 

2021

Dec 

2020
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hallen av kommunen till motsvarande 30 procent av kapaciteten och hyreskostnaden. 

För nyttjandet på kvällar och helger kommer föreningslivet att erlägga taxor i enlighet 

med kommunfullmäktiges beslutade taxor. 

 

► I tjänsteskrivelsen inför beslut om att godkänna hyresavtalet framgår att kostnaden för 

att hyra hallen av Ytterbygg AB har jämförts med hyreskostnaden för den senaste 

idrottshall som kommunen byggt i egen regi. Hyreskostnaden för den hallen 

(Sparråshallen) är 2 246 tkr årligen. Av tjänsteskrivelsen framgår att hallarna inte är 

fullt ut jämförbara vad gäller utformning, men att de fyller samma funktion som fullstor 

idrottshall för skola och föreningsliv. Förvaltningen bedömer att en inhyrning av 

idrottshall i Kärna är det mest fördelaktiga alternativet för kommunen att lösa sitt 

lokalbehov.  

 

► I tjänsteskrivelser nämns att det i kommunens antagna investeringsbudget inte finns 

utrymme inom ram för kommunen att investera i en ny idrottshall i Kärna med egen regi. 

Genom att låta annan part uppföra byggnaden belastas enligt tjänsteskrivelsen inte den 

kommunala investeringsbudgeten. 

 

► Av underliggande tjänsteskrivelse till beslutet om att godkänna hyres- och marköver-

låtelseavtal framgår att Ytterbygg AB får köpa fastigheten Kärna 67:1 för en köpeskilling 

om 1, 2 mnkr. Fastigheten har enligt tjänsteskrivelsen värderats av oberoende 

auktoriserad fastighetsvärderare för att säkerställa att försäljningen sker till ett 

marknadspris. Vi har inte granskat de underliggande värderingarna utan avgränsat oss 

till underlagen som kommunstyrelse och kommunfullmäktige tagit del av.  

 

5.3. Slutsatser och bedömning för ärendet 

 

► Följsamhet mot beredningsmall 

Vi kan konstatera att både hyresavtal och marköverlåtelseavtal har varit undertecknade av 

motparten inför behandlingen av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige såsom 

kommunens Administrativa handbok föreskriver. Tjänsteskrivelser är upprättade i enlighet 

med kommunens mall.  

 

► Ofullständig beskrivning av den ekonomiska effekten av leasing 

I tjänsteskrivelser nämns på flera ställen att en investering i egen regi utesluts då det inte 

ryms inom investeringsbudgetens ram. Vi anser att det är en missvisande beskrivning. 

Avtalet är formulerat på ett sådant sätt att det kan vara att betrakta som finansiell leasing, 

vilket är likställa med ett avbetalningsköp. Det påverkar kommunens finansiella ställning på 

motsvarande sätt som om kommunen gjort investeringen i egen regi. Därför borde det inte 

ha angetts som ett skäl att inte välja en investering i egen regi. En analys av hyresavtalets 

finansiella innebörd borde istället ha presenterats så att kommunfullmäktige på ett tydligt 
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sätt kunnat se hur beslutet påverkar kommunens finansiella ställning och framtida 

investeringsutrymme.  

 

► Bristfällig jämförande analys av alternativen äga eller hyra verksamhetslokaler 

Det görs ingen jämförelse av vad driftkostnaden hade blivit om kommunen byggt 

idrottshallen i Kärna på egen hand. Vi anser inte att Sparråshallen är ett tillräckligt 

jämförbart alternativ, bland annat eftersom den enligt förvaltningens beskrivning har en 

annan utformning. I beredningen framgår inte när Sparråshallen byggdes men det var 

omkring år 2017, vilket gör den till ett några år gammalt exempel. Sammantaget bidrar 

detta till att vi anser att det inte är ett likvärdigt exempel som presenterats för 

kommunfullmäktige. I beredningen borde kommunstyrelsen säkerställt att förvaltningen 

hade gjort en uppskattning av kostnaderna för att själv genomföra byggnationen av 

idrottshallen i Kärna. 

 

► Problem med kommunens diariesystem försvårar spårbarheten i dokumentation 

Den underliggande tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsens beslut om tilldelningsbeslut ser 

ut att vara diarieförd först ett år efter att beslutet fattades. Enligt förvaltningen har 

handlingen diarieförts på ett korrekt sätt innan beslutet, men för att kunna se det krävs 

åtkomst till kommunens systemstöd för diarieföring. Att tjänsteskrivelsen feldaterats till det 

datum då den tagits ut från diariet försvårar spårbarheten och transparensen för den som i 

efterhand vill följa ärendet. Förvaltningen uppger att systemleverantören åtgärdat detta 

problem i mars 2022. 

 

Sammantagen bedömning för marköverlåtelsen till Ytterbygg AB och avtal om hyra av 

idrottshall i Kärna 

Vi bedömer att ärendeberedningen i huvudsak har belyst verksamhetsmässiga effekter.  

 

Däremot bedömer vi att beslutsunderlagen innehåller brister vad avser belysta ekonomiska 

effekter och risker. Vi anser att kommunstyrelsen inte tillsett en fullständig beskrivning av 

den ekonomiska effekten av leasingavtalet. Alternativet att hyra idrottshallen har felaktigt 

beskrivits som det inte belastar den kommunala investeringsbudgeten, vilket den gör om 

hyresavtalet betraktas som finansiell leasing. 

 



30 Granskningsrapport "Utökad grundläggande granskning av ärendeberedning i tre beslut" - KS2022/0655-1 Granskningsrapport "Utökad grundläggande granskning av ärendeberedning i tre beslut" : Granskning om ärendeberedning 2021_slutlig

 

19 
 

6. Samlad bedömning 

6.1. Bedömning utifrån revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning 

Har beslutsunderlaget i kommun-

styrelsens beredning och kommun-

fullmäktiges beslut ändamålsenligt 

belyst verksamhetsmässiga och 

ekonomiska effekter och risker i 

förhållande till ärendet? 

 

Nej. Vi bedömer i stort att beredningen av ärendena 

har belyst verksamhetsmässiga effekter. Däremot 

bedömer vi att det finns brister i ärendeberedningen 

avseende ekonomiska effekter och risker. 

Vi anser både i stickprovet Hemsö och idrottshallen i 

Kärna att jämförelserna mellan alternativen att äga 

eller hyra verksamhetslokalerna är för grund. I 

beredningen har alternativen endast presenterats 

med avseende på hyreskostnad. Vi anser att 

jämförelsen utöver detta även borde ha beaktat 

nuvärdesberäkningen av hyresavtalets minimum-

leaseavgifter med leasegivarens implicita ränta 

(diskonteringsfaktor) och restvärde i förhållande till 

kommunens alternativa investeringsutgift och 

möjliga upplåningsränta. Vi anser att de jämförande 

analyserna borde ha redogjort för kommunens hela 

åtagande, det vill säga belyst de ekonomiska 

effekterna av avtalet under hela avtalstiden och med 

hänsyn till alla ovanstående faktorer.  I ett av besluten 

rörande ny förskola belystes vissa av faktorerna inför 

kommunfullmäktiges beslut, men inte alla.  

Vi anser också att ärendeberedningen på ett tydligare 

sätt skulle redogjort för huruvida hyresavtalen är att 

betrakta som operationell eller finansiell leasing, och 

redogjort för de ekonomiska effekter som det medför 

på kommunens finansiella ställning. Sammantaget 

bedömer vi att beslutsunderlagen vad gäller dessa två 

stickprov innehåller brister vad avser belysta 

ekonomiska effekter och risker. 

Vad gäller stickprovet om markbytet mellan Bokab 

och kommunen anser vi att det finns oklarheter 

kopplat till vad värderingen av marken baseras på. Vi 

konstaterar också att effekter på redovisning och 

beskattning inte har inkluderats i tjänsteskrivelser 

och därmed inte förmedlats till de politiska besluts-

fattarna. Vi bedömer därför att beslutsunderlagen 

inte belyst ekonomiska effekter och risker på ett 

tillräckligt ändamålsenligt sätt. 
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6.2. Slutsatser och rekommendationer 

Syftet med den utökade grundläggande granskningen har varit att bedöma om kommun-

styrelsen har säkerställt en tillräcklig kvalitet i beredningsunderlaget avseende tre ärenden 

inför beslut i kommunfullmäktige. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens 

syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen inte säkerställt detta. 

 

Bedömningen grundar sig i att vi i stickproven konstaterat att beslutsunderlagen inte i 

tillräcklig grad belyst ekonomiska effekter och risker på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer 

bland annat att beslutsunderlagen innehåller bristfälliga jämförande analyser av möjliga 

alternativ och inte i tillräcklig omfattning beskrivit ekonomiska effekter av beslutet. De 

beslut som rör hyresavtal innehåller bland annat ingen beskrivning av om hyresavtalen 

kommer att klassas som operationella eller finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal 

får en väsentlig effekt på kommunens finansiella ställning, vilket kommunfullmäktige borde 

informerats om i beredningen av ärendet. Vi konstaterar också att ärendeberedningen 

kopplat till hyres- och marköverlåtelseavtalen med Hemsö rörande tre förskolor inte på ett 

tydligt sätt knutit an till kommunens lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen är en 

central utgångspunkt för kommunens behov av verksamhetslokaler som borde fungera 

styrande för denna typ av beslut. 

 

Mot bakgrund av ovan brister rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

► Säkerställa att beslut om nya verksamhetslokaler alltid tar utgångspunkt i kommunens 

lokalförsörjningsplan. 

► Säkerställa relevanta och aktuella underlag för jämförelse inför beredning och beslut om 

att själv äga eller hyra verksamhetslokaler. 

► Tillse att underlag inför beredning och beslut om hyresavtal som kan vara att likställa 

med finansiell leasing tydligt redogör för vilka ekonomiska åtaganden detta innebär för 

kommunen. 

► Säkerställa att hyresavtal som är att betrakta som finansiell leasing inkluderas i 

kommunens investeringsbudget, på liknande sätt som om kommunen gjort investeringen 

i egen regi. 

► Överväga att införa redovisnings- och skattemässiga konsekvenser i kommunens mall 

för tjänsteskrivelse. Detta för att säkerställa att information kring eventuella 

skattemässiga överväganden som gjorts når kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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Göteborg den 24 mars 2022 

 

 

 

Elin Mausén    Karin Knutsson 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB  Ernst & Young AB 

 

Björn Hulthén  Hans Gavin 

Auktoriserad revisor  Certifierad kommunal yrkesrevisor och 

Ernst & Young AB  auktoriserad revisor 

  Kvalitetssäkrare 

  Ernst & Young AB 

 

 

 

Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1 – Källförteckning 
 

Avstämningar med tjänstepersoner 

► Avstämning med ekonomichef samt projektchef, den 21 februari 2022 

► Mailkorrespondens med ekonom på Kungälvs kommun, den 15 och 17 mars 2021 

 

Dokumentation 

► Fokusrapport: Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler – hur ser kalkylerna ut i 

kommunsektorn? Kommuninvest 2021-04-14. 

► Handbok för administration (dnr KS2020/0942) 

► Kungälvstrions budgetdirektiv 2019–2022 

► Mall för tjänsteskrivelser 

► Protokoll och beslutsunderlag till ärende Hemsö  

o Dnr KS2018/1818: Avsiktsförklaring och samverkansavtal med Hemsö.  
o Dnr KS2020/0848: Förskola i Nordtag 
o Dnr KS2020/1830: Förskola i Tjuvkil 
o Dnr KS2021/1124: Förskola i Fridhem 

► Protokoll och beslutsunderlag till ärende Markbyte mellan Bokab och kommunen (dnr 

KS2018/1818) 

► Protokoll och beslutsunderlag till ärende Marköverlåtelse till Ytterbygg AB och avtal 

om hyra av idrottshall i Kärna (dnr KS2021/0170) 

► Reglemente för kommunstyrelsen (dnr KS2019/0226) 

► Äga eller hyra verksamhetslokaler. Sveriges Kommuner och Regioner 2019. 
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Bilaga 2 – Revisionskriterier 
 

Kommunallagens bestämmelser om nämndernas ansvar 

I kommunallagen framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål som fullmäktige har bestämt samt de 

bestämmelser i lag och förordning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också tillse 

att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt. I Kungälvs kommun är kommunstyrelsen verksamhetsnämnd för 

bland annat samhällsbyggnad och teknisk verksamhet samt utbildning.  

 

Kommunallagens krav på beredningen till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen det övergripande ansvaret att tillse att 

beslutsunderlag finns i ärenden som ska behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska alltid ges 

tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en 

fullmäktigeberedning.  

 

Ärendeberedning enligt kommunstyrelsens reglemente 

I kommunstyrelsens reglemente5 framkommer att ordföranden ansvarar för att de ärenden 

som ska handläggas av kommunstyrelsen bereds och föredras i vederbörlig ordning. Det 

åligger också kommunstyrelsens ordförande att tillse att samtliga ledamöter tillsänds 

underlag inför beslut. 

 

Kommunens handbok för administration 

Kungälvs kommun har en administrativ handbok6 som bland annat beskriver att alla 

tjänsteskrivelser utformas enligt kommunens mall för tjänsteskrivelser. Mallen innehåller ett 

antal fasta rubriker som alltid ska användas. Den administrativa handboken betonar vikten 

av att underlaget till ärendet är begripligt, såväl för förvaltningen och politiken som för 

medborgaren, näringslivet och organisationer. Handläggningen ska vara snabb och effektiv 

utan att rättssäkerheten åsidosätts.  

 

EU:s statsstödsregler ställer krav på korrekt marknadspris 

Samtliga tre stickprov omfattar ärenden där kommunen har sålt mark. EU:s statsstödsregler 

ställer krav på att kommunen inte får sälja fast egendom till ett pris som understiger 

marknadspriset eller köper till ett pris som överstiger marknadspriset. Det är därför av vikt 

att oberoende värderingar görs för att säkerställa ett korrekt marknadspris. 

 

  

 
5 Reglemente för kommunstyrelsen (dnr KS2019/0226) 
6 Handbok för administration (dnr KS2020/0942). 
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Bilaga 3 – Centrala begrepp för ekonomisk kalkyl av äga respektive 

hyra verksamhetslokaler 
 

► Nuvärdesberäkning och diskonteringsränta 

Vid en beräkning av framtida kassaflöden är det av vikt att nuvärdesberäkna en utgift eller 

en intäkt som inträffar några år framåt. Att få 100 kronor idag är mer värt än att få 100 kr 

om 10 år. I beräkningen av nuvärdet nyttjas en diskonteringsränta. För att fastställa 

diskonteringsräntan behöver hänsyn tas till både den del av investeringen som finansieras 

med lån och den del av som finansieras med eget kapital. Eftersom amortering av skulder är 

ett sätt att använda eget kapital kan det vara rimligt att för en kommun genomgående 

använda upplåningskostnaden som diskonteringsränta. 

 

► Restvärde 

Fastigheten kommer efter avtalstiden ha någon form av restvärde. I äga-alternativet 

kommer detta värde att tillfalla kommunen/regionen. I hyra-alternativet kommer värdet att 

tillfalla den privata aktören. 

 

► Investeringsutgift  

Investeringsutgiften kan för samma fastighet variera ordentligt. Det gäller för både äga- och 

hyra-alternativet. Exempelvis kan en upphandling med många skall-krav och en detaljerad 

beskrivning av hur byggnaden ska vara utformad försvåra för leverantören att hålla ett lågt 

pris. 

 

► Avkastningskrav  

Avkastningskravet är den lägsta procentuella avkastning som, i det här fallet, den privata 

aktören kan acceptera för att genomföra en investering. Man kan säga att den inkluderar tre 

olika komponenter: dels handlar det om kostnaden för att avstå pengar idag, dels den 

förväntade inflationen, dels en riskkomponent. Avkastningskravet kan skilja sig från 

kommunens/regionens diskonteringsränta då den privata aktören vill ha en avkastning 

utöver räntekostnaden på det kapital som går till investeringen. Avkastningskravet 

samvarierar alltså med räntan. Således måste man i analysen göra koordinerade antaganden 

om ränta och avkastningskrav. 

 

Ovanstående beskrivningar har hämtats från Kommuninvests fokusrapport: Att äga eller 

hyrs sina verksamhetslokaler – hur ser kalkylerna ut i kommunsektorn? (Kommuninvest 

2021-04-14)  
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Bilaga 4 – Sammanställning över förvaltningens jämförelser av 

hyreskostnader inför beslut om tre förskolor 
 

 Hyreskostnad /år 

 

Hyreskostnad / m2  

 

Planerade nybyggnadsprojekt 

tillsammans med Hemsö 

  

Nordtag förskola 4 674 000 kr  2 149 kr* 

Tjuvkils förskola 3 189 455 kr 2 243 kr* 

Tveten (Fridhems förskola) 3 926 000 kr  2 280 kr* 

   

Senast byggda förskolor i 

kommunens regi 

  

Diseröds förskola 4 711 720 kr 3 469 kr 

Kareby förskola 2 919 417 kr 2 189 kr 

   

Hyreskostnader från andra 

aktörer 

  

Hyra av konceptförskola från 

Skanska, Peab mfl 

 2 000 – 2 200 kr ** 

   

Kostnaden för att hyra in 

modulförskola 

  

Modulförskola  1 650 kr*** 

   

Tabell 1. EYs sammanställning av jämförande analyser som presenteras i tjänsteskrivelser till ärenden med dnr 

KS2020/0848, KS2020/1830 samt KS2021/1124. 

 

*Inkluderat internt påslag på hyran (utöver hyran till Hemsö). Notering enligt 

tjänsteskrivelser: Det interna påslaget ska täcka kostnader för bland annat underhåll av 

ytskikt på tak, väggar och golv, inventarier, inbrottslarm, sophämtning, snöskottning med 

mera. 

 

** Avser i flera fall kallhyror. Notering enligt tjänsteskrivelser: Dessa hyror är inte 

jämförbara rakt av då det i flera fall är kallhyror där påslaget i förvaltningens internhyra för 

värme, skötsel mm beräknas blir högre än i hyresavtalet med Hemsö som är en varmhyra. 

Flera av ramavtalsleverantörerna har även förutsatt ett markpris som ligger mycket lägre 

än det marknadsmässiga priset enligt värderingen som förvaltningen inhämtat. 

 

***Avser kallhyra. Notering enligt tjänsteskrivelser: innebär en större investering för 

kommunen i markarbeten, VA-anslutningar, grundläggning och byggnation av lekgård. 

Uppskattat investeringskostnad är 10–12 mkr. Högre kostnad för investering och skötsel, 

uppvärmning mm av en modulförskola ger ett påslag i om minst 400–500 kr på internhyran 

inom förvaltningen.  



31 Rapporter från ledamöter med kommunala och/eller bolagsuppdrag -   :

Denna behandling '31 Rapporter från ledamöter med kommunala och/eller bolagsuppdrag' har inget

tjänsteutlåtande.
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