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e
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Plats Stadshuset plan 2, Sessionssalen 
Tid Onsdagen den 18 maj kl 09:00-17:00 
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 Ove Wiktorsson (C)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 Pia Gillerstedt (S)  
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 Mats Frisell (S)  
 William Hult (S)  
 Erik Andreasson (V)  
 Rolf Carlsson (SD)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Marcus Adiels (M)  
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 Erik Martinsson (MP)  
 Charlotta Windeman (M)  
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 Fredrik Daun (KD)  

 
 
 Miguel Odhner (S) Oskar Ivarsson 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Dagordning 

Förslag till beslut 

1 Upprop 

2 Val av justerare Utses 

3 Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen 
fastställs 

Information 

4 Redovisning av delegationsbeslut 

Klockan 09:00-09:30 

Redovisningen 
godkänns 

5 Kommundirektörens rapport 

- Rapport – Hallarena vid yttern

- Återkoppling gällande evakueringsplaner för 
skola

- Näringsliv och destination
Föredragande: Haleh Lindqvist 

Klockan 09:30-10:30 

Informationen 
antecknas 

Paus 10:30-10:40

6 Månadsrapport 

Föredragande: Pia Jakobsson och Ann-Charlott 
Backström 

Klockan: 10:40-11:10 

Informationen 
antecknas 

7 Uppföljningsrapport 2021 Program social 
hållbarhet 

- Social översiktsplan

- Äldreplan

- Funktionshinderplan

- Trygg i Kungälv

Föredragande: Håkan Hambeson, Johanna Möllersten 

Klockan: 11:10-12:00 

Informationen 
antecknas 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Lunch 12:00-13:00 

Ärenden till kommunfullmäktige 

8 KS2019/1003-6 Godkännande av avtal för övertagande av väg 
612 Tjuvkils Hamnväg 

Klockan: 13:00-13:10 

Föredragande: Anders Holm 

Förslag till 
kommunfullmäktige 

Ärende som stannar i kommunstyrelsen

10 KS2015/106-27 Tilläggsavtal till Exploateringsavtal - Marstrands 
Exploaterings AB. 

Klockan 13:10-13:20 

Föredragande: Anders Holm  

Beslut 
Enligt utskott 

11 KS2020/1064-10 Samråd detaljplan för Tveten 1:1 m fl 
"Nytorgstaden" 

Klockan: 13:20-13:45 

Föredragande: Oskar Mikaelsson, Andreas 
Rutgersson, Stina Gunnarsson 

Beslut 
Enligt utskott 

12 KS2022/0889-3 Kommunernas klimatlöften Klimat 2030 
Enkätsvar  

Klockan: 13:45-14:00 

Föredragande: Anders Holm 

Komplettera med pågående arbete och nuläge 

Beslut 

Paus 14:00-14:10 

Ärenden till kommunfullmäktige

13 KS2022/0801-1 Överenskommelse om långsiktig samverkan 
Fästningsholmen och Bohus fästning 2022 – 
2031 

Klockan: 14:10-14:40 

Föredragande: Åsa Berglie  

Förslag till 
kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

  Ärenden till kommunstyrelsen  

14 KS2021/1744-4 
 

Redovisning av uppdrag - Förutsättningar för 
ungdomsbostadskö 

Klockan: 14:40-14:50 

Föredragande: Daniel Botéus 

Informationen 
antecknas 

  Ärenden till kommunfullmäktige  

15 KS2022/1015-1 Revidering av styrande dokument; BORF:s 
reglemente och förbundsordning 

Förslag till 
kommunfullmäktige 
 

16 KS2022/0331-8 Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs 
kommun 

Förslag till 
kommunfullmäktige 
 

17 KS2022/0836-1 Beredningsskrivelse - Uppdrag från 
Kommunfullmäktige, studera 
samhällsbyggnadsprocessen 

Förslag till 
kommunfullmäktige 
Enligt beredning 

18 KS2016/2111-
195 

Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen 
Sverigehuset Nordtag Lund (Sverigehuset) 

Förslag till 
kommunfullmäktige 
Enligt utskott 
 

  Ärenden som stannar i kommunstyrelsen  

19 KS2022/0426-1 Dataöverföring till tredje land för StudyAlong Beslut 
Enligt utskott 

20 KS2022/0527-2 Svar på remiss - Ökade möjligheter till 
användning av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen 

Beslut 
Enligt utskott 
 

21 KS2022/0805-3 Remiss av promemoria Etableringsstopp för 
fristående skolor och fristående fritidshem med 
konfessionell inriktning 

Beslut 
Enligt utskott 
 

  Övrigt  

22  Rapporter från ledamöter med regionala 
och/eller bolagsuppdrag 

Informationen 
antecknas 
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Handläggarens namn
Oscar Franzén 

5/5/2022

Dataöverföring till tredje land för StudyAlong (Dnr KS2022/0426-1)
Sammanfattning
Förvaltningen bedömer att systemet StudyAlong behöver införas på kulturskolan för att 
underlätta för kulturskolan att till exempel erbjuda kursplatser, administrera bokningar och 
betalningar. Tjänsten kommer även underlätta för lärarna att kommunicera och dela 
information med såväl elever som vårdnadshavare, men kan också användas för att dela 
noter, texter, instruktionsfilmer och musik med sina elever på ett lagligt sätt. Kungälvs 
kommun har en fastställd agenda kopplat till delar av kommunstyrelsens resultatmål att 
digitalisera verksamheten i syfte att bli mer effektiv, öka tillgängligheten och korta ner 
handläggningstider. 

Det finns juridiska utmaningar med de flesta globala IT-system men också högkvalitativ, 
stabil och tillgänglig teknisk support för att stödja kunderna i deras digitalisering. 
Utmaningen är att hitta en lösning som hanterar lagring och sekretess på ett godtagbart sätt 
samt även att arkiveringens krav möts. En genomgående riskanalys gällande sekretess, 
integritet och tillgänglighet av StudyAlong har gjorts och finns med som bilaga. 
Dataöverföring till tredje land sker endast i samband med att e-postmeddelanden skickas, 
vilket innebär att det är e-postadressen och innehållet i e-posten som kommer i kontakt med 
tredje land Sekretesskyddade handlingar får sen tidigare inte förekomma i 
mailkonversationer. Anledningen till att tjänsten överför e-post till tredje land är för att 
förhindra att e-post blir markerade som skräppost.  

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att nytillkommande
tredjelandsöverföringar med stöd av standardavtalsklausulerna (SCC) endast får genomföras 
efter beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt läge. Ärendet dataöverföring till tredje land 
för StudyAlong lyfts till kommunstyrelsen, inom ramen för motionssvar, i enlighet med 
beslut
KS§157/2021, med två förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen godkänner dataöverföring till tredje land för tjänsten StudyAlong 
inom Kungälvs Kulturskolas verksamhet. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Juridisk bedömning 
Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, en så kallad 
tredjelandsöverföring, regleras i artikel 44 i dataskyddsförordningen. Enligt artikel 44 är en 

Punkt 23/22: Dataöverföring till tredje land för StudyAlong
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tredjelandsöverföring otillåten såvida inte ett undantag kan tillämpas. Ett sådant undantag 
regleras vidare i artikel 45 och ger EU-kommissionen rätt att besluta om att ett visst 
tredjeland uppfyller en adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter.

Under åren 2016–2020 fanns ett sådant beslut, en avtalsmekanism mellan EU och USA med 
namnet Privacy Shield, som möjliggjorde överföring av personuppgifter till USA. Denna 
överenskommelse prövades och underkändes dock den 16 juli 2020 av EU-domstolen i dom 
C-311/18, även kallat Schrems II-målet. Avtalet ansågs inte garantera en adekvat skyddsnivå 
enligt kraven i dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvariga som idag använder sig av 
Privacy Shield måste på grund av ogiltigförklarandet hitta en annan rättslig grund eller 
avbryta överföringen av personuppgifter till USA.

Till följd av dom C-311/18 har den europeiska dataskyddsstyrelsen kommit med 
rekommendationer som beskriver åtgärder som den personuppgiftsansvarige bör vidta innan 
en eventuell tredjelandsöverföring får ske. I rekommendationen beskrivs sex krävande steg, 
2(4) där det första steget är att kartlägga alla överföringar av personuppgifter till tredjeländer. 
Den personuppgiftsansvarige ska ha kunskap om samtliga tredjelandsöverföringar och 
kunna visa att personuppgifterna får ett väsentligen likvärdig skydd var de än behandlas. 
Den personuppgiftsansvarige måste verifiera att de personuppgifter som överförs till 
tredjeland är adekvata, relevanta och inte allt för omfattande i förhållande till ändamålet 
med behandlingen.

Ett andra steg är att den personuppgiftsansvarige verifierar det överföringsverktyg som 
används för tredjelandsöverföringen. Om tredjelandet inte omfattas av ett beslut från EU-
kommissionen enligt artikel 45 måste den personuppgiftsansvarige förlita sig på ett av de 
överföringsverktyg som finns i artikel 46 i dataskyddsförordningen.

Ett av dessa överföringsverktyg är standardavtalsklausulerna (Standard Contractual Clauses - 
SCC). I Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering 
(SOU2021:1) görs bedömningen att standardavtalsklausuler är en lämplig skyddsåtgärd som 
kan ligga till grund för överföring av personuppgifter till tredjeland, om det i 
mottagarlandet finns ett grundläggande rättighetsskydd och en möjlighet att göra detta 
skydd gällande inför domstol eller annan oberoende instans. Men det görs även en 
bedömning, mot bakgrund av EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield, avseende 
rättsläget i USA, att det är svårt att se att det i en situation som gäller en 
tredjelandsöverföring till USA, finns några ytterligare skyddsåtgärder som åtgärdar de brister 
som EU-domstolen i dom C-311/18 bedömer finns i amerikansk lagstiftning (SOU2021:1 
s.228, 229)

I KS§157/2021 beslutade kommunstyrelsen i Kungälvs kommun att nytillkommande 
tredjelandsöverföringar med stöd av standardavtalsklausulerna (SCC) endast får genomföras 
efter beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt läge.  

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Förvaltningen bedömer att StudyAlong kommer förenkla och effektivisera Kulturskolans 
arbete i helhet, men också underlätta för elever och vårdnadshavare att ansöka om 
kursplatser via kurskatalogen samt för att administrera bokning, bekräftelse, betalning av och 
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information om kurser. För detta ändamål krävs att samtliga elever samt en målsman per 
elev registrerar konton i StudyAlong. Kulturskolans lärare kan använda StudyAlong för att 
kommunicera och informera såväl elever som föräldrar om undervisningen. Tjänsten kan 
också användas för att dela noter, texter och musik med sina elever på ett lagligt sätt.

Inom Kungälvs kommun finns det en fastställd agenda att digitalisera verksamheten i syfte
att bli mer effektiv, öka tillgängligheten till kommunens tjänster och att korta ned 
handläggningstider. Förvaltningen bedömer att det viktigt att kurserna är lätta att hitta och 
att det är enkelt att anmäla sig till kurserna. Tjänsten kommer också förbättra och förenkla 
kommunikationen mellan elever, lärare och vårdnadshavare. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att tredjelandsöverföringar
till USA med stöd av standardavtalsklausulerna (SCC) inte bör genomföras förrän rättsläget 
klarnar. Kommunstyrelsen beslutade då att nytillkommande tredjelandsöverföringar med 
stöd av standardavtalsklausulerna endast får genomföras efter beslut av kommunstyrelsen i 
varje enskilt läge. StudyAlong använder sig av överföring till tredje land när mail skickas för 
att förhindra att mail flaggas som skräppost. Det är alltså e-postadressen och eventuellt 
innehåll i mailet som kommer i kontakt med tredje land. 

Bedömning

Ett införande av systemet StudyAlong följer kommunens agenda om en mer digitaliserad 
verksamhet. Tjänsten kommer underlätta helhetsarbetet för kulturskolans lärare att utöva sitt 
arbete vilket även underlättar elevernas lärande, då de digitalt kommer kunna ta del av 
material som både texter och filmer, som kan hjälpa de i lärandet. Tjänsten kommer även ge 
vårdnadshavarna en bredare överblick över kursutbud, följa sitt barns utbildning och 
förenkla betalningar. 

StudyAlong använder sig till viss del av dataöverföring till tredje land och måste därför 
enligt KS§157/2021 bedömas enskilt av kommunstyrelsen om det är lämpligt att införa 
tjänsten med grund av dom C-311/18 i EU-domstolen. Domen konstaterade att 
standardavtalsklausulerna (SCC) kan vara en giltig grund för tredjelandsöverföring under 
förutsättning att den personuppgiftsansvarige kontrollerat och säkerställt att lagstiftningen i 
mottagarlandet erbjuder ett fullgott skydd för personuppgifter. 

Det har genomförts en riskanalys av vilka risker som finns med ett införande av StudyAlong 
och vilka åtgärder som vidtagits för att bemöta riskerna. Tjänsten använder sig av 
dataöverföring till tredje land endast i samband med att e-postmeddelande skickas eftersom 
mailen inte ska flaggas som skräppost. De uppgifter som följer med överföringen till tredje 
land är e-postadress och innehållet i mailet. Det är redan fastställt för kommunen i kap. 7.1 i 
styrdokumentet Anvisning för digital kommunikation och telefoni (KS2022/0549) att e-
postsystemet inte ska användas för att överföra sekretessbelagda handlingar. 

Sammanfattningsvis bidrar systemet till kommunens agenda för ökad digitalisering, ökar 
tillgänglighet och underlättar verksamheten för både lärare, vårdnadshavare och elever. Det 
har även gjorts en riskanalys och då e-post är den enda instans där systemet kommer i 
kontakt med tredje land bedöms risken för att sekretessbelagda uppgifter kommer i kontakt 
med tredje land vara låg. Kommunstyrelsen godkänner dataöverföring till tredje land för 
tjänsten StudyAlong inom Kungälvs Kulturskolas verksamhet och förklarar paragrafen 
omedelbart justerad.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till mål 2 i kommunstyrelsens resultatmål, att kommuners 
verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa 
kommuner. Införandet av StudyAlong innebär en smidigare hantering av kulturskolans 
verksamhet i helhet. Bland annat genom att lärare dela med sig av undervisningsmaterial 
online så elever enklare kan 

Förvaltningen bedömer också att ärendet har koppling till mål 10 i kommunstyrelsens 
resultatmål att arbeta för kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet. 
Genom att införa en tjänst som erbjuder en helhetslösning kommer det vara enklare för 
vårdnadshavare att göra ansökningar och ta del av information. Detta innebär även i sin tur 
att medarbetarna kommer kunna använda en mer effektiv tjänst vilket skulle innebära att 
handläggningstider blir kortare.

Ärendet också koppling till mål 4 i kommunfullmäktiges strategiska mål. Mål 4 innebär att 
alla medborgare ska ha möjligheten att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. Ett 
införande av StudyAlong förenklar möjligheten för medborgare att ta del av det kulturskolan 
erbjuder och ökar tillgängligheten av material för att kunna berika sina kunskaper inom sitt 
kulturella ämne mer. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Ärendet har koppling till delmål 9.C Tillgång till informations- och 
kommunikationsteknik för alla. Ett införande av StudyAlong ökar möjligheten för fler 
elever att enklare kunna få tillgång till undervisningsmaterial digitalt, såsom videolektioner 
och även direktkommunikation med sin lärare på kulturskolan.  

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Förslaget att införa StudyAlong följer riktlinjer som har fastslagits i styrdokumentet 
Anvisning för behandling av Personuppgifter (KS2019/1420). De anvisningarna är: 
  Genom att inför nya digitala arbetssätt och e-tjänster inom förvaltningen möjliggörs att 
arbeta effektivare tillsammans. Vi lever som vi lär.
  Genom att införa automatisering i enkla regelstyrda processer frigör vi tid till mer 
komplexa arbetsuppgifter och kan öka kvalitén.

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 
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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.

Slutligen har också ärendet koppling till styrdokumentet Anvisning för digital 
kommunikation och telefoni (KS2022/0549). Då StudyAlong i mailutskick använder sig av 
dataöverföring med tredje land är det viktigt att ha i beaktning att sekretesskyddade 
handlingar inte får förekomma i mailkonversationer. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Förvaltningen bedömer att den berörda medborgar- och brukargruppen, det vill säga barn 
och vårdnadshavare, skulle påverkas positivt av att införa tjänsten StudyAlong. Genom att 
införa StudyAlong i kulturskolans verksamhet bedömer förvaltningen att barn och 
vårdnadshavare lättare kan ansöka om kurser samt få information till sig via tjänsten. Nedan 
följer punkter hur införandet kommer kunna påverka målsman/vårdnadshavare och elev.

Som målsman/vårdnadshavare kommer du att:
 Komma åt Kulturskolans kurskatalog och kan enkelt köpa kurser som intresserar er.
 Se information över köpta kurser, tidpunkt, plats, lärare etc.
 Bekräfta och betala erbjudande om fortsatt undervisning.
 Kunna följa ditt barns undervisning via iRum (digitala klassrum).
 Kunna välja bland flera betalsätt såsom faktura, betalkort eller swish.

Som elev kommer du att:
 Få tillgång till över 3000 videolektioner filmade av musiker, artister och lärare från 

kultur-, musik- och musikhögskolor runt om i Sverige.
 Kunna kommunicera med sin lärare via iRum (digitalt klassrum).
 Stärkas i din undervisning genom att läraren kan dela filmer, länkar, noter, bilder på 

ett lagligt sätt.
 Få en trygg, säker och reklamfri plats för lärande när lusten faller på!

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Förvaltningen bedömer att införandet av StudyAlong skulle påverka medarbetarna genom att 
de kan få en minskad arbetsbelastning. Genom att implementera en tjänst där medarbetarna 
för större möjlighet att samla information samt använda tjänsten för kommunikation 
förväntas vissa delar av arbetet att effektiviseras. Förvaltningen bedömer att på kort sikt 
skulle tjänsten kunna innebära merarbete under inlärningsperioden. 
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Kulturskolans lärare använder StudyAlong för att dels kommunicera och informera såväl 
elever som föräldrar om undervisningen, dels för att dela noter, texter och musik med sina 
elever på ett lagligt sätt.

Ekonomisk bedömning

Förslaget att införa StudyAlong har i sig ingen ekonomisk påverkan utan är ett underlag för 
att godkänna ett införande av StudyAlong med KS§157/2021 som grund då dataöverföring 
till tredje land förekommer. Upphandlingen har behandlats separat genom en 
direktupphandling då värdet understiger upphandlingsgränsen samt att det inte finns några 
andra företag som erbjuder motsvarande tjänster i dagsläget. Avtalet är däremot begränsat till 
inledningsvis två år, med möjlighet till årlig förlängning. Kostnaden för att inför tjänsten 
ryms inom Kulturskolans budget. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner dataöverföring till tredje land för tjänsten StudyAlong inom 

Kungälvs Kulturskolas verksamhet. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

.

Dennis Reinhold Matilda Skön
Sektorchef Kulturenhetschef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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§ 70/2022

Dataöverföring till tredje land för StudyAlong (Dnr KS2022/0426)

Förvaltningen bedömer att systemet StudyAlong behöver införas på kulturskolan för att 
underlätta för kulturskolan att till exempel erbjuda kursplatser, administrera bokningar och 
betalningar. Tjänsten kommer även underlätta för lärarna att kommunicera och dela 
information med såväl elever som vårdnadshavare, men kan också användas för att dela 
noter, texter, instruktionsfilmer och musik med sina elever på ett lagligt sätt. Kungälvs 
kommun har en fastställd agenda kopplat till delar av kommunstyrelsens resultatmål att 
digitalisera verksamheten i syfte att bli mer effektiv, öka tillgängligheten och korta ner 
handläggningstider. 

Det finns juridiska utmaningar med de flesta globala IT-system men också
högkvalitativ, stabil och tillgänglig teknisk support för att stödja kunderna i deras 
digitalisering. Utmaningen är att hitta en lösning som hanterar lagring och
sekretess på ett godtagbart sätt samt även att arkiveringens krav möts. En genomgående 
riskanalys gällande sekretess, integritet och tillgänglighet av StudyAlong har gjorts och finns 
med som bilaga. Dataöverföring till tredje land sker endast i samband med att e-
postmeddelanden skickas, vilket innebär att det är e-postadressen och innehållet i e-posten 
som kommer i kontakt med tredje land Sekretesskyddade handlingar får sen tidigare inte 
förekomma i mailkonversationer. Anledningen till att tjänsten överför e-post till tredje land 
är för att förhindra att e-post blir markerade som skräppost.  

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att nytillkommande
tredjelandsöverföringar med stöd av standardavtalsklausulerna (SCC) endast får genomföras 
efter beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt läge. Ärendet dataöverföring till tredje land 
för StudyAlong lyfts till kommunstyrelsen, inom ramen för motionssvar, i enlighet med 
beslut
KS§157/2021, med två förslag till beslut:

1.Kommunstyrelsen godkänner dataöverföring till tredje land för tjänsten StudyAlong inom 
Kungälvs Kulturskolas verksamhet. 
2.Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Dataöverföring till tredje land för StudyAlong

Förslag till Kommunstyrelsen
                            1.Kommunstyrelsen godkänner dataöverföring till tredje land för tjänsten 

                          StudyAlong inom Kungälvs Kulturskolas verksamhet. 
          2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________

Punkt 23/22, Bilaga 1: Protokollsutdrag - Dataöverföring till tredje land för StudyAlong - Utskottet för Bildning och lärande
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Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av
välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Dnr KS2022/0527-2)

Sammanfattning

Kungälvs kommun har inbjudits att svara på remissen Ökade möjligheter till användning av
välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Promemorian innehåller förslag till en ändring i social-
tjänstlagen (2001:453) som innebär att socialnämnden får rätt att använda digital teknik när bistånd
ges i form av hemtjänst eller boende i särskilt boende. Exempel på digital teknik är trygghetslarm
med gps-funktion, läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i bostaden. Den digitala tekniken ska
bara få användas utanför den mänskliga kroppen.

Tjänsteskrivelse ” Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom
äldreomsorgen” föreslås antas som kommunstyrelsens svar och översänds till
Socialdepartementet.

Juridisk bedömning

Kommunjurist har läst igenom remissen och har inga synpunkter på förslagen. Det framgår tydligt
av förslaget till ny bestämmelse i socialtjänstlagen och av författningskommentaren hur den digitala
tekniken får användas, samt att den digitala tekniken både kan beviljas som en insats i sig och vid
verkställighet av t.ex. ett biståndsbeslut om hemtjänst.

Förvaltningens bedömning

Departementspromemoria ”Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom
äldreomsorgen” inkom till kommunen den 10 mars 2022 och Socialdepartementet önskar svar
senast den 9 juni 2022.

Promemorian innehåller förslag till en ändring i social-tjänstlagen (2001:453) som innebär att
socialnämnden får rätt att använda digital teknik när bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i
särskilt boende. Exempel på digital teknik är trygghetslarm med gps-funktion, läkemedelsrobotar
och kamera för tillsyn i bostaden. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför den
mänskliga kroppen.

Därutöver lämnas förslag till ändringar i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten. Bland annat föreslås vissa krav på dataskyddsåtgärder vid användning av digital
teknik med funktioner som innebär monitorering, sensorering eller positionering.

Vidare föreslås informationssäkerhetsstärkande åtgärder som innebär att den
personuppgiftsansvarige ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till
personuppgifter och kontrollera åtkomst till sådana uppgifter.

Det föreslås också att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska ges rätt att
meddela närmare föreskrifter om vilken information som ska lämnas till den enskilde inför
användningen av digital teknik.

Punkt 24/22: Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen
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Promemorian är avgränsad till att endast avse socialtjänstens verksamhet avseende hemtjänst och 
särskilda boendeformer för äldre. Dock gäller de informationsstärkande åtgärderna för hela 
socialtjänstens verksamhet. Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Berörda verksamheter inom förvaltningen ställer sig bakom förslagen. En synpunkt är dock om
ändringen är tillräckligt stor för att uppnå den omställningen som förändringen avser. Frågor ställs 
också kring var resonemanget om samtycke, som var en stor del i utredningen ”Framtidens teknik i 
omsorgens tjänst”, ombesörjs i utredningen. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål ”En trygg omsorg med valmöjligheter 
genom livet” samt kommunstyrelsens resultatmål ”Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och 
LSS inom lagstadgad tid.” 

Lagförslagen i remissen bedöms också vara i enlighet med kommunstyrelsens resultatmål ”Kortare 
handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet.”

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. Koppling till mål 11 om 
hållbara städer och samhällen samt mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna kan också göras. 

I remissen anges ”Välfärdsteknik, som t.ex. kameratillsyn, minskar markant behovet av transporter, 
främst med bil, och därmed utsläpp av växthusgaser och miljöfarliga ämnen. Hur mycket 
transporterna kan minska varierar från kommun till kommun bl.a. beroende på de berörda 
individernas behov av aktiva insatser från hemtjänsten och på geografin. I Socialstyrelsens rapport 
Välfärdsteknik, En studie av användningen av trygghetskameror och gps-larm i 12 kommuner 
(2018) framkommer att användningen av trygghetskameror minskar bilkörningen. Resultatet bygger 
dock på ett litet underlag. Förslagen bedöms inte få några negativa konsekvenser för miljön.”

Kungälvs kommun delar bedömningen att välfärdsteknik som exempelvis kameratillsyn skulle 
kunna innebära minskade transporter. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
I Kungälvs kommuns äldreomsorgsprogram (KS2016/1332) beskrivs vikten av teknik för att förenkla 
framtidens äldreomsorg samt förbättra och säkra äldres inne- och utemiljö. Detta är i linje med 
utredningens uppdrag.

Förslagen överensstämmer också med kommunens informationssäkerhetspolicy samt riktlinjer för 
informationssäkerhet. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Förändringen blir ett förtydligande kring hur personuppgifter ska hanteras och det stärker den 
enskildes integritet. Ökad möjlighet att kunna använda välfärdsteknik ökar möjligheten för att ha en 
personcentrerad vård.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Ökad möjlighet att kunna använda välfärdsteknik öppnar upp för nya arbetssätt vilket kan generera 
en bättre arbetsmiljö.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget som förtydligar kommunernas möjlighet att använda digital teknik inom äldreomsorgen 
innebär inte att kommunerna åläggs några nya uppgifter. Socialdepartementet bedömer inte att 
finansieringsprincipen blir tillämplig vilket innebär att kommuner och regioner inte ska behöva höja 
skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter. 

I övrigt görs ingen utförligare ekonomisk bedömning utifrån förändringen i lagstiftningen. Eventuella 
framtida investeringar för kommunen avseende välfärdsteknik hanteras inte inom ramen för detta 
ärende. 

Förslag till kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse ” Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik 
inom äldreomsorgen” antas som kommunstyrelsens svar och översänds till 
Socialdepartementet. 

Lena Arnfelt Maria Stenmark 
Sektorchef Verksamhetschef 

Anna Lifjorden Anna Mårtén
Verksamhetschef Verksamhetschef 

Expedieras till: s.sof@regeringskansliet.se (Ange dnr S2022/01403)

För kännedom till:
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Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen (Dnr KS2022/0527)

Kungälvs kommun har inbjudits att svara på remissen Ökade möjligheter till användning av
välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Promemorian innehåller förslag till en ändring i 
socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att socialnämnden får rätt att använda digital 
teknik när bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i särskilt boende. Exempel på digital 
teknik är trygghetslarm med gps-funktion, läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i 
bostaden. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför den mänskliga kroppen.

Tjänsteskrivelse ” Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom
äldreomsorgen” föreslås antas som kommunstyrelsens svar och översänds till
Socialdepartementet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av
välfärdsteknik inom äldreomsorgen
Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Förslag till kommunstyrelsen 
             Tjänsteskrivelse ” Svar på remiss - Ökade möjligheter till användning av 
välfärdsteknik

                                   inom äldreomsorgen” antas som kommunstyrelsens svar och översänds till
              Socialdepartementet.

__________

Expedieras till s.sof@regeringskansliet.se (Ange dnr S2022/01403)

För kännedom till
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1 Sammanfattning 

Denna promemoria innehåller förslag till en ändring i social-
tjänstlagen (2001:453) som innebär att socialnämnden får rätt att 
använda digital teknik när bistånd ges i form av hemtjänst eller 
boende i särskilt boende. Exempel på digital teknik är trygghetslarm 
med gps-funktion, läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i 
bostaden. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför den 
mänskliga kroppen.  

Därutöver lämnas förslag till ändringar i lagen (2001:454) om 
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Bland annat 
föreslås vissa krav på dataskyddsåtgärder vid användning av digital 
teknik med funktioner som innebär monitorering, sensorering eller 
positionering. Vidare föreslås informationssäkerhetsstärkande 
åtgärder som innebär att den personuppgiftsansvarige ska bestämma 
villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter 
och kontrollera åtkomst till sådana uppgifter. Det föreslås också att 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska ges 
rätt att meddela närmare föreskrifter om vilken information som ska 
lämnas till den enskilde inför användningen av digital teknik. 

Promemorian är avgränsad till att endast avse socialtjänstens 
verksamhet avseende hemtjänst och särskilda boendeformer för 
äldre. Dock gäller de informationsstärkande åtgärderna för hela 
socialtjänstens verksamhet. 

Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 
2023.
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2 Författningsförslag  

2.1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

Härigenom föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska 
införas en ny paragraf, 4 kap. 2 c §, av följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 
 2 c § 

Digital teknik får användas när 
bistånd ges i form av hemtjänst 
eller boende i en sådan boende-
form som avses i 5 kap. 5 § andra 
och tredje styckena. Den digitala 
tekniken får bara användas utan-
för den mänskliga kroppen. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) 
om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten  

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:454) om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten  

dels att 11 § ska ha följande lydelse,  
dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 och 10 §§, och 

närmast före 9 och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse.  
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

När behandling av 
personuppgifter sker med viss 
digital teknik  

9 §1  
Om den digitala teknik som 
används vid insatser enligt 4 kap. 
2 c § socialtjänstlagen (2001:453) 
har funktioner som möjliggör 
monitorering, sensorering eller 
positionering av den registrerade, 
ska den personuppgiftsansvarige 
säkerställa att  

1. endast de personuppgifter 
som är nödvändiga för att uppnå 
syftet med användningen av 
tekniken behandlas, och  

2. insamlade personuppgifter 
inte sparas under längre tid än vad 
som är nödvändigt för att uppnå 
det ändamål för vilket uppgifterna 
samlades in.   

 
1 Tidigare 9 § upphävd genom 2018:440. 
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Tilldelning av behörighet för 
åtkomst och kontroll av åtkomst 

 10 §2 
Den som bedriver verksamhet 
inom socialtjänsten ska 

1. bestämma villkor för till-
delning av behörighet för åtkomst 
till sådana uppgifter om enskilda 
som förs helt eller delvis auto-
matiserat, 

2. se till att åtkomst till sådana 
uppgifter om enskilda som förs 
helt eller delvis automatiserat 
dokumenteras och kan kontrolle-
ras, och  

3. göra systematiska och åter-
kommande kontroller av om nå-
gon obehörigen kommer åt sådana 
uppgifter om enskilda som förs 
helt eller delvis automatiserat. 

Behörigheten enligt första 
stycket 1 ska begränsas till vad 
som behövs för att personen ska 
kunna fullgöra sina arbetsupp-
gifter inom socialtjänsten.  

 
11 § 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om vilka 
som är personuppgiftsansvariga 
och om begränsning av den i 6 § 
tillåtna behandlingen av person-
uppgifter samt om sökbegrepp, 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om  

1. vilka som är personupp-
giftsansvariga,  

2. begränsning av den i 6 § 
tillåtna behandlingen av person-
uppgifter, 

 
2 Tidigare 10 § upphävd genom 2018:440. 
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direktåtkomst och samkörning 
av personuppgifter. 

3. sökbegrepp,  
4. direktåtkomst,  
5. samkörning av personupp-

gifter, 
6. de krav på skyddsåtgärder 

som avses i 9 §, 
7. villkor för tilldelning av 

behörighet, dokumentation och 
kontroll av åtkomst enligt 10 §,  

8. säkerhetsåtgärder vid helt 
eller delvis automatiserad be-
handling av personuppgifter, och  

9. vilken information som ska 
lämnas till den registrerade inför 
användningen av digital teknik 
enligt 4 kap. 2 c § socialtjänst-
lagen (2001:453). 

Regeringen får även meddela föreskrifter om när personuppgifter 
får föras över till tredje land. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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3 Ärendet 

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att ge en särskild utredare 
i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja 
införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet, som stärker 
självständighet och livskvalitet för äldre och som avlastar personal 
och moderniserar verksamheten. I mars 2020 överlämnades be-
tänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) till 
regeringen. I betänkandet föreslås en reglering som gör det möjligt 
att ge vård och omsorg till personer med nedsatt beslutsförmåga. 
Betänkandet innehåller även förslag om upprättande av en 
individuell plan utan samtycke inom såväl vård som omsorg när en 
enskild har nedsatt beslutsförmåga. Vidare föreslås en reglering som 
tydliggör att digital teknik får användas inom socialtjänsten och att 
den får användas utan samtycke vid nedsatt beslutsförmåga. 
Slutligen föreslås bestämmelser om informationssäkerhet inom 
socialtjänsten. Bestämmelserna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2021.  

Betänkandet har remissbehandlats. Under beredningen av 
betänkandet i Regeringskansliet har det framkommit att förslagen i 
vissa delar bör ändras och att analysen av förslagens förenlighet med 
dataskyddslagstiftningen behöver fördjupas. Inom 
Socialdepartementet har därför denna promemoria tagits fram. I 
promemorian lämnas förslag som reglerar användningen av digital 
teknik inom socialtjänstens äldreomsorg, vissa krav på 
dataskyddsåtgärder vid socialtjänstens användning av digital teknik 
samt informationssäkerhetsstärkande åtgärder inom socialtjänsten.
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4 Bakgrund 

4.1 Socialtjänstens mål 

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och 
kommunen har det yttersta ansvaret för att personer får det stöd och 
den hjälp som de behöver, 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 
Socialtjänstens individinriktade verksamheter omfattar ett brett 
område och information behöver hanteras för många olika ändamål. 
Exempel på områden inom kommunernas socialtjänst är hemtjänst, 
stöd och service till personer med psykisk ohälsa eller funktions-
nedsättningar, stöd till äldre personer i särskilda boenden och stöd 
till barn och unga.  

I den inledande portalparagrafen 1 kap. 1 § socialtjänstlagen 
regleras socialtjänstens övergripande mål. Där anges bl.a. att 
socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors 
självbestämmanderätt och integritet. Det innebär att beslut ska tas i 
samförstånd med den enskilde. Även om den enskilde inte har rätt 
att kräva när och hur en insats ska ges, anses bestämmelsen 
förutsätta att socialtjänsten så långt det är möjligt ska ta hänsyn till 
den enskildes önskemål. 

Att verksamheten ska bygga på respekt för människors själv-
bestämmanderätt och integritet ställer även krav på hur social-
tjänsten ska bedriva sin verksamhet. I 5 kap. 5 § socialtjänstlagen 
regleras särskilt att den äldre personen ska, så långt det är möjligt, 
kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan 
lättåtkomlig service ska ges. Det innebär t.ex. att en person behöver 
ges möjlighet att komma till tals i alla frågor som rör honom eller 
henne. Socialtjänsten behöver ta reda på om personen vill ha en 
insats eller inte och hur den insatsen behöver utformas och 
genomföras för att bäst tillgodose personens behov och önskemål. 
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Det gäller både under handläggningen av ett ärende och när insatsen 
utförs. 

I 5 kap. 4 § socialtjänstlagen finns en bestämmelse om en 
nationell värdegrund för äldreomsorgen. Enligt bestämmelsen ska 
socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva 
ett värdigt liv och känna välbefinnande. I Socialstyrelsens allmänna 
råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om 
äldre finns rekommendationer om hur man bör arbeta för att se till 
att äldre personer kan utöva sitt självbestämmande och inflytande. 
Rekommendationerna innebär bl.a. att kommunikationen med den 
äldre personen bör anpassas till personens förutsättningar och att 
personalen har ett förhållningssätt som inbjuder den äldre personen 
att föra fram sina åsikter och önskemål. 

4.2 Rätten till bistånd 

Av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen följer att den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 
till bistånd av socialnämnden för sin livsföring i övrigt. Av 
bestämmelsen följer vidare att den enskilde genom biståndet ska 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå och att biståndet ska utformas så 
att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
Enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen får socialnämnden också ge bistånd 
utöver vad som följer av 4 kap. 1 § om det finns skäl för det. Vidare 
gäller enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen att socialnämnden utan 
föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer. 
Ett sådant erbjudande förutsätter dock bl.a. att den äldre personen 
har informerats om i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller 
hon kan påverka utförandet av insatserna och om rätten att alltid 
kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. 

Bistånd för sin livsföring i övrigt innefattar olika slags insatser för 
stöd, omsorg och vård. När det gäller insatser till äldre personer kan 
det handla om hemtjänst i ordinärt boende, plats i särskilt boende, 
trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, dagverksamhet, 
kontaktperson eller boendestöd.  

Av 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen framgår att 
kommunen ska inrätta särskilda boenden för service och omvårdnad 
för äldre människor som behöver särskilt stöd. Kommunen kan 
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anordna de boendeformer som är mest ändamålsenliga med 
utgångspunkt i de lokala förhållandena. Begreppet särskilda boenden 
är inte preciserat i lag utan är sedan den s.k. Ädelreformen ett 
samlingsbegrepp för de former av boenden som tidigare benämndes 
servicehus/servicelägenhet, ålderdomshem, gruppboenden för 
dementa och sjukhem. Platser för korttidsvård eller korttids-
boenden är också en del i begreppet särskilda boenden. Dessa 
särskilda boendeformer ska vara för dem som inte längre kan bo kvar 
i sitt ordinarie boende på grund av att behovet av tillsyn eller kravet 
på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i det egna 
hemmet. 

Det är även möjligt för kommuner att inrätta s.k. bistånds-
bedömda trygghetsboenden enligt 5 kap. 5 § tredje stycket social-
tjänstlagen. Boendeformen är avsedd för äldre personer som inte har 
så omfattande omsorgsbehov att heldygnsvård är nödvändig för att 
tillgodose den enskildes behov, men som däremot bedöms behöva 
ökad trygghet och gemenskap med andra, när det inte längre upplevs 
tryggt att bo kvar i det ordinarie boendet. Bistånd i form av plats i 
särskilt boende kan enbart ges efter en prövning enligt 4 kap. 1 eller 
2 § socialtjänstlagen. 

4.3 Omfattningen av insatser till äldre enligt 
socialtjänstlagen  

År 2020 hade 400 000 personer 65 år eller äldre minst ett pågående 
beslut om insats med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. De 
vanligaste insatserna var trygghetslarm, hemtjänst, särskilt boende, 
matdistribution och ledsagning (Socialstyrelsen [2019] Statistik om 
socialtjänstinsatser till äldre 2020). Samma år bodde 108 000 
personer i särskilda boenden. Socialtjänstinsatserna som redovisas i 
den officiella statistiken är hemtjänst i ordinarie boende, särskilt 
boende, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, dagverksamhet, 
korttidsplats, kontaktperson eller familj, boendestöd, avlösning av 
anhörig, och annat bistånd (figur 1).  
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4.4 Begreppet skälig levnadsnivå som grund för 
rätten till bistånd 

I förarbetena till 2001 års socialtjänstlag, prop. 2000/01:80, tar 
regeringen ställning till hur begreppet skälig levnadsnivå ska tolkas 
och tillämpas i förhållande till vilken insats som biståndet avser och 
insatsens kvalitet. På s. 90 f. anges följande. Skälig levnadsnivå 
innebär inte bara en nivåbestämning utan ger också uttryck för 
vilken form av insats, vård och behandling, andra stödformer eller 
ekonomiskt bistånd, som kan komma i fråga. Att tydligt särskilja 
nivå från innehåll är omöjligt utan att den skäliga levnadsnivån blir 
ett uttryck för kvaliteten i insatsen och för vilken ambitionsnivå som 
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kan vara rimlig i ett enskilt fall mot bakgrund av rättighets-
bestämmelsens syfte. 

I propositionen betonas också att det är viktigt att markera att 
socialtjänstlagens grundläggande syfte är att garantera att 
medborgarna får sina behov av bistånd tillgodosedda. Där anges att 
nivåerna på insatserna därför måste vara sådana att detta uppfylls och 
att begreppet skälig levnadsnivå i detta hänseende blir ett uttryck för 
att vissa minimikrav på insatsen vad gäller kvaliteten uppnås. Vidare 
sägs det att vid bedömningen av vilken insats som kan komma i fråga 
måste en sammanvägning göras av olika omständigheter, såsom den 
önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes 
önskemål. I propositionen framhålls också att det inte kan finnas en 
obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster 
oberoende av kostnad. Det ligger i både kommunens och den 
enskildes intresse att biståndet ska utformas så att det svarar mot det 
man vill uppnå. Oftast innebär det att det råder samstämmighet 
mellan den enskilde och tjänstemannen om lämplig insats. I de fall 
det inte är möjligt måste tolkningen av begreppet skälig levnadsnivå 
ske mot bakgrund av rättighetsbestämmelsens grundläggande syfte, 
dvs. en yttersta garanti för medborgarnas livsföring i olika 
avseenden. Detta utesluter emellertid inte att kommunen, när 
likvärdiga insatser finns att tillgå, ges möjlighet att välja det billigaste 
alternativet. 

4.5 Utförande av insatser 

Socialtjänstens utförande av insatser till enskilda utgör en 
dominerande del av verksamheten och hör till en av socialtjänstens 
viktigaste uppgifter. De insatser som ska tillgodose personliga behov 
omfattar en mängd olika åtgärder som bl.a. syftar till att ge 
människor vård och stöd i boendet, möjligheter till sysselsättning 
och gemenskap eller stöd och hjälp med olika sociala problem. 
Insatserna ska tillgodose och anpassas efter individuella behov och 
utifrån lokala förutsättningar. För alla biståndsinsatser gäller att de 
ska utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett 
självständigt liv.  

Att stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv är ett 
centralt uppdrag för socialtjänsten. Insatser ska därför utformas så 
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att de stärker den enskildes möjlighet till ett självständigt liv. När 
det gäller insatser som ska tillgodose personliga behov för 
livsföringen i övrigt kan det bl.a. handla om att ha kontroll över sin 
dagliga tillvaro och att ges möjligheter till självständighet och att så 
långt möjligt klara sig på egen hand.  

Av 5 kap. 5 § socialtjänstlagen följer att en äldre person så långt 
det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet 
och annan lättåtkomlig service ska ges. Bestämmelsen förtydligar att 
den äldres önskemål ska beaktas. Bestämmelsen tillkom i syfte att 
stödja, påskynda och förstärka utvecklingen av att biståndsbeslut 
som rör hemtjänst ska utformas efter en samlad tidsram för de 
insatser som beslutas, grundade på redovisade behov och en 
bedömning av skälig levnadsnivå. Ett rambeslut om tid grundat på 
den enskildes behov kan innebära en ökad frihet att avgöra när de 
beviljade insatserna ska utföras. Vid bedömningen av vilken insats 
som kan komma i fråga måste en sammanvägning göras av olika 
omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet, 
kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra 
insatser samt den enskildes önskemål. 

4.5.1 Krav på insatser 

Enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten 
vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete finns regler för hur verksamheterna ska arbeta för att 
säkra verksamhetens kvalitet. Med hjälp av processer och rutiner 
samt ett förbättringsarbete ska verksamheten uppnå god kvalitet. 
Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, 
egenkontroll och hantering av avvikelser. Kravet på god kvalitet i 3 
kap. 3 § socialtjänstlagen gäller såväl för privata som offentliga 
utförare av socialtjänst. En viktig förutsättning för god kvalitet är 
tillgång till personal med lämplig utbildning och kompetens. 
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4.5.2 Förändringar i befolkning och arbetsmarknad 

Antalet kvinnor och män som är 80 år och äldre beräknas öka med 
340 000 personer fram till 2035, vilket innebär en ökning med 
60 procent (SCB – Trender och Prognoser 2020. Befolkning, 
utbildning, arbetsmarknad – med sikte på år 2035). Personer som är 
80 år och äldre har de största behoven av vård- och omsorgsinsatser. 
Behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer 
därför att öka under den närmaste tioårsperioden. Det innebär ett 
stort behov av nyrekrytering av i synnerhet omsorgspersonal inom 
äldreomsorgen och att efterfrågan på personal till äldreomsorgen 
kommer att vara fortsatt stor.   

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anger i ekonomi-
rapporten Oktober 2021, om kommunernas och regionernas 
ekonomi, att kompetensförsörjningen är en av välfärdens viktigaste 
frågor idag och under det kommande decenniet. Rapporten påvisar 
att den demografiska försörjningskvoten varierar kraftigt mellan 
kommunerna och regionerna idag och kommer att öka i nästan alla 
län fram till 2030. För att klara kompetensförsörjningen behövs 
olika strategier för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare 
med rätt kompetens. Det handlar både om att vara en attraktiv 
arbetsgivare och om att hitta lösningar för ett hållbart arbetsliv. SKR 
och regeringen har ingått en överenskommelse som syftar till att ge 
kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla 
äldreomsorgen genom digitalisering (Överenskommelse mellan 
staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – 
teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus). I överens-
kommelsen anger SKR att den demografiska behovsökningen i 
kommunsektorn kommer att öka med sju procent mellan 2020 och 
2030. Ökningen är störst inom äldreomsorgen och i omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning. Inom dessa verksamheter 
behöver arbetsstyrkan öka med ca 29 procent under perioden, om 
arbetssätten inte förändras. Därtill uppgår ersättningsrekryteringar 
för pensionsavgångar i välfärden (kommuner, regioner och privata 
utförare) till drygt 30 000 per år. Samtidigt ökar antalet i arbetsför 
ålder inte i tillräckligt stor omfattning för att möta behoven av 
arbetskraft. 

Även inom Välfärdskommissionen diskuterades frågor om 
kompetensförsörjning. I Välfärdskommissionens slutredovisning 
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till regeringen uttalade kommissionen att digitalisering och 
välfärdsteknik är ett sätt att effektivt nyttja offentliga resurser, och 
att det bl.a. kan bidra till en hållbar kompetensförsörjning. Rätt 
utnyttjad kan digitaliseringen exempelvis skapa ett bättre arbetsliv 
och en bättre arbetsmiljö, menade kommissionen.  

4.5.3 Välfärdsteknik 

Med begreppet digital teknik avses tekniska verktyg, system och 
programvaror som finns digitalt. Digital teknik som används inom 
vård och omsorg kallas ofta för välfärdsteknik. 

Användningen av välfärdsteknik vid insatser i form av hemtjänst 
eller särskilt boende för äldre innebär att tekniken samlar in och 
registrerar vissa uppgifter om den enskilde. Tekniken bygger ofta på 
funktioner såsom monitorering (t.ex. tillsyn via kamera), 
sensorering (t.ex. tillsyn via rörelsedetektor eller larmmattor) eller 
positionering (t.ex. gps), vilket innebär funktioner som registrerar 
var den enskilde befinner sig. Uppgifterna tillgängliggörs i bild, ljud 
eller text för larmpersonal som övervakar tekniken utifrån ett 
bestämt tidsschema eller när tekniken larmar. Uppgifterna ger en 
indikation på om den enskilde befinner sig i en nödsituation eller på 
annat sätt kan behöva fysisk tillsyn av omsorgspersonal. De 
uppgifter som samlas in kan avse om den enskilde befinner sig i sin 
säng under natten eller om hon eller han av något skäl inte befinner 
sig där och kan behöva hjälp. Det kan även vara uppgifter om var den 
enskilde rent fysiskt befinner sig i sin bostad eller utomhus och om 
den enskilde är på en plats där hon eller han kan behöva hjälp. Den 
hjälp som socialtjänsten kan behöva bistå med utifrån dessa 
uppgifter kan vara av enklare slag som att genom ett telefonsamtal 
hjälpa den enskilde att komma hem, men också av livsavgörande slag 
som att fysiskt träffa den enskilde och se till att denne tas till sjukhus 
på grund av olycka eller sjukdom.  

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11) 
hade i uppdrag att ge förslag på åtgärder som kan främja införandet 
av välfärdsteknik för ökad trygghet och som stärker självständighet 
och livskvalitet för äldre och som avlastar personal och moderniserar 
verksamheten. Syftet var att förbättra förutsättningarna för 
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verksamheterna och personalen inom äldreomsorgen att bättre ta 
tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik.  

Välfärdsteknik inom socialtjänsten kan sägas ha två huvudsakliga 
syften:  

• teknik för trygghet och självständighet för enskilda 

• teknik till stöd för personalen och omsorgsgivaren. 
 

En stor del av den välfärdsteknik som används av socialtjänsten fyller 
i olika grad dessa båda syften. 

Inom såväl socialtjänsten som utvecklingsarbete och uppföljning 
används termen välfärdsteknik. Socialstyrelsens definition av 
begreppet välfärdsteknik är följande: Digital teknik som syftar till 
att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller 
självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få 
en funktionsnedsättning. Enligt definitionen är målet med 
användningen av välfärdsteknik högre kvalitet och effektivitet i vård 
och omsorg på samhällsnivå.  

En term som ligger nära välfärdsteknik är hjälpmedel för det 
dagliga livet. Socialstyrelsens definition lyder: ”Individuellt 
utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, 
delaktighet eller självständighet genom att kompensera en 
funktionsnedsättning”. 

Gränsen mellan välfärdsteknik och hjälpmedel för det dagliga 
livet är inte skarp, och därför publicerade Socialstyrelsen år 2019 ett 
meddelandeblad om regler kring välfärdsteknik utifrån olika lagrum 
(Välfärdsteknik inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, Nr 
3/2019). Vissa produkter kan ges till den enskilde både som 
välfärdsteknik efter ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen eller 
som förskrivet hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30). 

4.5.4 Regeringens satsningar på välfärdsteknik 

För att stimulera och öka användningen av välfärdsteknik har flera 
satsningar gjorts för att stödja utvecklingen. Under 2010–2014 
avsatte regeringen stimulansmedel för att utveckla e-hälsa och 
välfärdstjänster i kommunerna. Satsningen uppgick till 20 miljoner 
kronor för år 2010 och 20 miljoner för 2011. År 2012 fördubblades 
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stödet till 40 miljoner kronor. Medlen användes till regionala 
samordnare, till att utveckla tekniska infrastrukturer och till 
nationella informationsstrukturer och fackspråk inom social-
tjänsten. 

År 2018 avsatte regeringen ett statsbidrag om 350 miljoner 
kronor till kommunerna för att investera i välfärdsteknik. 
Socialstyrelsen fördelade medlen och gjorde en uppföljning av hur 
kommunerna hade använt pengarna. Uppföljningen redovisades i 
2019 års rapport om e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. 

I januari 2020 ingick regeringen en ny överenskommelse med 
SKR: Överenskommelse om äldreomsorgen – teknik, kvalitet och 
effektivitet med den äldre i fokus. Den innebär bl.a. att kommunerna 
fick 168,7 miljoner kronor som stimulansbidrag för att stärka den 
digitala utvecklingen inom äldreomsorgen. Vidare utgick ett bidrag 
om 15 miljoner kronor till tio modellkommuner och 16,3 miljoner 
kronor till SKR för att utveckla ett stöd för digitalisering till 
kommunerna. Samma summor planeras att betalas ut 2021 och 2022.  

Regeringen har årligen sedan 2014 gett Socialstyrelsen i uppdrag 
att följa utvecklingen av användningen av e-hälsa och välfärdsteknik 
i kommunerna. Av rapporten E-hälsa och välfärdsteknik i 
kommunerna 2021 framgår bl.a. följande. 

• Användningen av digital nattillsyn ökar och cirka 76 procent av 
kommunerna har infört detta för äldre som bor i ordinärt boende. 
Över 3 000 personer har sådan tillsyn. Allt fler kommuner 
använder också digital tillsyn under dagen. 

• Drygt 70 procent av kommunerna har tagit fram styrande 
dokument i form av digitaliseringsplaner eller liknande för att 
kunna bedriva en planerad verksamhetsutveckling med stöd av 
digitalisering. 

• 58 procent av kommunerna har ett ledningssystem som omfattar 
välfärdsteknik och 28 procent har ett som omfattar e-tjänster. 

• Användning av säker hantering av identiteter och behörigheter 
inom socialtjänsten ökar. 35 procent av kommunerna har säkrat 
samtliga system där personuppgifter behandlas. Andelen 
kommuner där all personal i handläggningen och i utförarledet 
har tillgång till stark autentisering har dock ökat markant i 
förhållande till 2019 och 2020. 
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4.5.5 Exempel på digital teknik inom äldreomsorgen  

I vissa fall beviljas digital teknik i äldreomsorgen genom ett 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen efter en ansökan om 
en specifik form av insats, t.ex. trygghetslarm. I andra fall kan 
tekniken också vara en del i genomförandet av ett biståndsbeslut om 
t.ex. hemtjänst.  

Digital teknik är delvis också kopplad till begreppet hjälpmedel 
som förskrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen eller till sådan teknik 
som den enskilde själv skaffar. Kommunen kan också efter en 
individuell bedömning besluta om digital teknik som ett led i 
bostadsanpassning enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassnings-
bidrag. När det gäller bostadsanpassning kan det t.ex. handla om 
spisvakt eller automatiska dörröppnare.  

Tekniken kan således användas av personen själv, en närstående, 
personal eller någon annan i personens närhet. Viss teknik syftar 
främst till att vara ett stöd för personalen, t.ex. digitala lås.  

Aktiva och passiva larm 

Trygghetslarm är en tjänst som innebär att brukare vid mer akuta 
händelser i hemmet eller på annan plats kan ta kontakt med en 
larmcentral för att påkalla tillsyn eller hjälp. Den vanligaste formen 
är en larmknapp som brukaren har på sig. Trygghetslarmet består då 
av en larmdosa med högtalartelefon som via telefonen kopplas in i 
den enskildes bostad och som fungerar tillsammans med larmdosan. 
Den enskilde larmar genom att trycka på en larmknapp och larm går 
till en larmcentral. När larmcentralen svarar beskriver den enskilde 
via högtalartelefonen vad denne behöver ha hjälp med. Det är 
kommunens larmgrupp och nattpatrull som i första hand hjälper den 
enskilde när denne larmar. Larmen är s.k. aktiva larm. 

Det finns även andra digitala tekniker som kan användas i den 
enskildes bostad efter behov, som t.ex. passagelarm, fallarm och 
rökdetektorer. Dessa larm är s.k. passiva larm, eftersom de larmar 
automatiskt när de aktiveras utan att den enskilde själv behöver 
aktivera larmet. 
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Mobila trygghetslarm (gps) 

Mobila trygghetslarm, ibland även kallade gps-larm, är ett annat 
exempel på digital teknik inom välfärden som underlättar för äldre 
att leva ett tryggt och mer självständigt liv. Det finns olika typer av 
mobila trygghetslarm, exempelvis mobiltelefoner, skosulor, dosor 
att ha i fickan eller runt halsen och klockor. Tekniken bygger på en 
positioneringstjänst som visar var bäraren av tekniken fysiskt 
befinner sig. Om användaren av ett mobilt trygghetslarm saknas, kan 
anhöriga eller omsorgspersonal med hjälp av digital teknik få fram 
en tillförlitlig position som gör det enkelt att lokalisera användaren. 
Efter påbörjad lokalisering kan man genom tekniken läsa av 
användarens position. Det är också möjligt att genom tekniken ringa 
in det område som användaren vanligen rör sig i. I ett sådant fall 
sänds ett automatiskt larm om att användaren rör sig utanför det 
förutbestämda området. Ett mobilt trygghetslarm kan också ha en 
samtalsfunktion så att det går att prata med användaren och på så 
sätt hjälpa till på distans.  

Trygghets- eller tillsynskamera 

Kamera är ytterligare ett exempel på digital teknik som används 
inom välfärden för att möjliggöra för omsorgsgivaren att på distans 
utöva tillsyn över en person i dennes bostad. Om tillsynen sker 
nattetid monteras en kamera upp i sovrummet hemma hos personen. 
Beroende på den enskildes tillsynsbehov kan ibland fler än en kamera 
monteras upp i den enskildes bostad, t.ex. i köket, sovrummet eller 
någon annan plats där den enskilde brukar vistas. I de flesta fall har 
kameran en fast placering och kan inte panorera eller zooma. 
Tillsynen görs genom att personalen på larmcentralen eller annan 
personal aktiverar kameran under ett kort tidsintervall. Tillsynen 
kan utföras antingen på planerade tider eller vid larm. Skulle den 
enskilde inte vara synlig vid kameratillsynen kan ansvarig 
omvårdnadspersonal kontaktas och göra hembesök. 
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Digitala lås 

Digitala lås är tekniska lösningar som kan ersätta vanliga nycklar. 
Det är lås som inte öppnas med vanlig nyckel, utan med en kod eller 
separat nyckelbricka. Vid användning av digitala lås monteras ett 
nytt låsvred på insidan av dörren till den bostad som ska förses med 
lås. Från utsidan syns inte att ett digitalt låsvred är installerat. 
Personalen kan sedan öppna brukarens dörr genom en applikation i 
mobiltelefonen eller med en digital nyckel. När personalen öppnar 
och stänger låset registreras vem som kommit, ankomsttid och tid 
för när personalen lämnar.  

Läkemedelsrobotar 

Läkemedelsrobotar är elektroniska verktyg och tekniska lösningar 
som kan ersätta personlig läkemedelsutdelning. Det vanliga är att 
kommunen fattar ett biståndsbeslut om ”hjälp med läkemedel” 
enligt socialtjänstlagen och att beslutet genomförs genom 
användning av en läkemedelsrobot. Läkemedelsroboten ersätter då 
en insats som annars hade utförts genom att t.ex. en undersköterska 
kommer hem till den äldre och delar ut läkemedel. Det finns också 
möjlighet för enskilda som inte i övrigt har behov av 
hemtjänstinsatser att själva hyra en läkemedelsrobot av apoteket. 
Läkemedelsrobotar hjälper den enskilde att ta rätt läkemedel, i rätt 
mängd och vid rätt tidpunkt, vilket kan bidra till ökad hälsa och 
självständighet. De är också ett effektivt verktyg för vård- och 
omsorgsgivare. Läkemedelsrobotarna signalerar genom ljus eller ljud 
när det är dags att ta medicin. Genom ett knapptryck matar roboten 
ut en påse med läkemedelsdosen. Samtidigt kan roboten skicka ett 
meddelande till sjuksköterska eller hemtjänstpersonal och meddela 
om patienten tagit medicinen eller inte.  

Genom att läkemedlen är dosförpackade efter den enskildes 
ordination och att de tas vid rätt tid blir den enskildes 
läkemedelsanvändning säkrare och risken för läkemedelsframkallad 
sjuklighet minskar.  
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4.6 Den enskildes integritet och dataskydd  

Dataskydd är ett begrepp som används för att ange skyddet för den 
personliga integriteten i de regelverk som ska tillämpas vid 
behandling av personuppgifter. Dataskyddsbestämmelserna för 
socialtjänstens verksamhet, däribland hemtjänst och särskilda 
boenden, återfinns dels i EU-rätten, dels i nationell rätt. 
Dataskyddsbestämmelserna kompletterar och förtydligar det 
integritetskrav som socialtjänsten ska beakta i ärendehandläggning 
och verkställighet av socialtjänstinsatser.  

4.6.1 EU:s dataskyddsförordning 

De grundläggande reglerna för all personuppgiftsbehandling inom 
EU finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning), fortsättningsvis kallad EU:s dataskydds-
förordning. Förordningen är direkt tillämplig i alla medlemsstater, 
vilket innebär att verksamheter inom socialtjänsten direkt kan 
tillämpa förordningens bestämmelser. I vissa fall förutsätter, eller 
tillåter, dock EU:s dataskyddsförordning att nationella 
bestämmelser införs som kompletterar förordningen.  

EU:s dataskyddsförordning tillämpas vid helt eller delvis 
automatiserad behandling av personuppgifter samt vid manuell 
behandling av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett 
register, artikel 2.1. Således är tillämpningsområdet brett.  

4.6.2 Nationell rätt 

Nationella dataskyddsbestämmelser finns i dels den generella lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning, förkortad dataskyddslagen, dels annan sektors-
författning och registerlagstiftning.  
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Dataskyddslagen 

Dataskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning 
till den lagen innehåller bestämmelser som på generell nivå 
kompletterar EU:s dataskyddsförordning, 1 kap. 1 § dataskydds-
lagen. De nationella bestämmelser som behövs eller är lämpliga och 
som är av generell karaktär, i betydelsen att de rör hela samhället 
eller flertalet myndigheter, finns alltså i dataskyddslagen. Eftersom 
dataskyddslagen endast utgör ett komplement till EU:s dataskydds-
förordning finns det stora flertalet av de regler som ska tillämpas i 
EU:s dataskyddsförordning, som tillämpas direkt av myndigheter, 
företag och andra personuppgiftsansvariga. Flera av dataskydds-
lagens hänvisningar till EU:s dataskyddsförordning är därför av 
upplysande karaktär. Det gäller främst hänvisningarna i 
bestämmelserna om rättslig grund, känsliga personuppgifter och 
skadestånd. Andra hänvisningar till EU:s dataskyddsförordning rör 
bl.a. vilka myndigheter som är behöriga att pröva olika frågor eller 
som ska vidta åtgärder enligt EU:s dataskyddsförordning samt vilka 
förfarandebestämmelser som ska gälla när förordningen saknar 
bestämmelser eller hänvisar till att nationell rätt ska tillämpas. 
Dataskyddslagen ska därför läsas tillsammans med EU:s dataskydds-
förordning och termer och uttryck i lagen har samma betydelse som 
i EU:s dataskyddsförordning. 

Dataskyddslagen är subsidiär i förhållande till avvikande 
bestämmelser i annan lag eller i förordning, 1 kap. 6 §. Det gäller bl.a. 
registerförfattningar. I den del en registerförfattning inte reglerar 
viss typ av personuppgiftsbehandling, kan således dataskyddslagen 
innehålla tillämpliga bestämmelser. 

Dataskyddslagen innehåller bestämmelser som ger en generell 
rättslig grund för behandling av personuppgifter som är nödvändig 
för att fullgöra rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse eller 
myndighetsutövning som följer av bl.a. lag eller annan författning, 2 
kap. 1 och 2 §§. Bestämmelserna kan sägas utgöra ett införlivande av 
direkt tillämpliga förordningsbestämmelser, men regeringen har 
ansett att det finns anledning att i dataskyddslagen upplysningsvis 
tydliggöra att en rättslig förpliktelse respektive en uppgift av allmänt 
intresse eller myndighetsutövning utgör en rättslig grund för 
behandling av personuppgifter, om förpliktelsen följer av bl.a. lag 
eller annan författning (prop. 2017/18:105 s. 54, 61 och 63). 

Punkt 24/22, Bilaga 2: Ds Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen_webb.pdf



Bakgrund Ds 2022:4 

28 

Sektorsförfattning och registerlagstiftning för socialtjänstens 
personuppgiftsbehandling 

För personuppgiftsbehandling inom socialtjänstens verksamhet 
gäller – utöver EU:s dataskyddsförordning och den generella data-
skyddslagen – bestämmelser i socialtjänstlagen och i register-
författningarna lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter 
inom socialtjänsten, förkortad SoLPUL, och förordningen 
(2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 
förkortad SoLPUF. Dataskyddslagen kompletterar SoLPUL, men 
registerlagstiftningen har företräde framför dataskyddslagen, 4 § 
andra stycket SoLPUL och 1 kap. 6 § dataskyddslagen. Om 
bestämmelser saknas i SoLPUL kan det således finnas tillämpliga 
bestämmelser i dataskyddslagen eller i socialtjänstlagen.   

4.6.3 Vissa definitioner 

Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad 
eller identifierbar fysisk person, en registrerad, enligt artikel 4.1 i 
EU:s dataskyddsförordning. Som identifikatorer anger 
förordningen förutom namn, identifikationsnummer, lokaliserings-
uppgift eller online-identifikatorer (t.ex. IP-adress) även faktorer 
som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, 
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Bilder på och 
ljudupptagningar av individer kan vara personuppgifter, även om 
inga namn nämns. Avgörande är om uppgiften, enskilt eller i 
kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. 

Behandling av personuppgifter omfattar enligt artikel 4.2 EU:s 
dataskyddsförordning en åtgärd eller kombination av åtgärder 
beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, 
oberoende av om de utförs automatiserat eller inte. Det gäller t.ex. 
insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning, läsning, 
användning, spridning och radering. Så snart personuppgifter på 
något sätt hanteras – automatiserat eller manuellt, oberoende av 
teknik – är det alltså fråga om behandling i förordningens mening.  

EU:s dataskyddsförordning är tillämplig även på 
pseudonymiserade uppgifter. Med pseudonymisering avses åtgärder 
som innebär att personuppgifterna inte längre direkt kan hänföras 
till en specifik registrerad utan att kompletterande information 
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används, artikel 4.5. Även om man har kodat, krypterat eller på annat 
sätt pseudonymiserat uppgifterna, är de personuppgifter i 
dataskyddsförordningens mening så länge de kan hänföras till en 
identifierbar fysisk person med hjälp av kompletterande uppgifter. 
Krypterade uppgifter omfattas också av definitionen av 
personuppgifter, om någon har tillgång till en krypteringsnyckel 
som kan göra uppgifterna läsbara så att det går att identifiera 
individer.  

Uppgifter om hälsa definieras i artikel 4.15 EU:s dataskydds-
förordning som personuppgifter som rör en fysisk persons fysiska 
eller psykiska hälsa, inbegripet tillhandahållande av hälso- och 
sjukvårdstjänster, vilka ger information om dennes hälsostatus.  

4.6.4 Principer för behandling av personuppgifter 

All behandling av personuppgifter ska enligt artikel 5 i EU:s 
dataskyddsförordning ske utifrån följande sex grundläggande 
principer:  

1. Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i 
förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och 
öppenhet). 

2. Uppgifterna ska som huvudregel samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare 
behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål 
(ändamålsbegränsning). 

3. Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande 
i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas 
(uppgiftsminimering). 

4. Uppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. 
Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att 
personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för 
vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet). 

5. Uppgifterna får som huvudregel inte förvaras i en form som 
möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket person-
uppgifterna behandlas (lagringsminimering). 
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6. Uppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig 
säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig 
eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada 
genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska 
eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet). 

Det är alltid den personuppgiftsansvarige, dvs. den som bestämmer 
ändamålen och medlen med behandlingen i fråga, som ansvarar för 
och ska kunna visa att nämnda principer efterlevs (ansvars-
skyldighet), artikel 5.2.  

Laglighet, korrekthet och öppenhet  

Den grundläggande principen om lagligheten är en hänvisning till de 
rättsliga grunderna i artikel 6.1 i EU:s dataskyddsförordning. 
Principen om korrekthet innebär att behandlingen ska vara rättvis, 
skälig, rimlig och proportionell i förhållande till den registrerade. 
Den bedömning som ska göras är om en i sig laglig behandling kan 
vara oskälig i förhållande till den registrerade. Principen om 
korrekthet innebär således att en intresseavvägning behöver göras 
avseende behandlingen (prop. 2017/18:105 s. 47).  

Öppenhetsprincipen innebär att uppgifter behandlas på ett 
transparent sätt i förhållande till den registrerade. Principen 
preciseras ytterligare i artiklarna 12–15. Sammantaget innebär 
öppenhetsprincipen att det bör vara klart och tydligt för den 
registrerade hur dennes personuppgifter behandlas eller kommer att 
behandlas, att all information och kommunikation i samband med 
behandling av personuppgifter bör vara lättillgänglig och 
lättbegriplig samt att språket som används bör vara klart och tydligt, 
se skäl 39.   

Ändamålsbegränsning 

Kravet att personuppgifter inte får behandlas för ändamål som är 
oförenliga med insamlingsändamålen innebär att den person-
uppgiftsansvarige måste ha tänkt igenom varför personuppgifter 
behövs innan de samlas in och att ändamålen med behandlingen 
måste vara bestämda senast vid insamlingen av personuppgifterna.  
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Ändamålen ska anges bl.a. i information till den registrerade 
(artiklarna 13–15) och vid eventuellt förhandssamråd med 
tillsynsmyndigheten (artikel 36). Den personuppgiftsansvarige bör 
därför skriftligen dokumentera ändamålet, även om det inte finns 
något krav på skriftlig dokumentation av ändamålet i EU:s 
dataskyddsförordning.  

Uppgiftsminimering 

Principen innebär att den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att 
endast den mängd personuppgifter som är nödvändig för att uppnå 
ändamålen med behandlingen behandlas. Ovidkommande person-
uppgifter får således inte behandlas och inte heller en allt för 
omfattande mängd av personuppgifter får behandlas. Den person-
uppgiftsansvarige måste överväga vilka personuppgifter som 
behöver behandlas med hänsyn till ändamålet med behandlingen och 
om syftet med behandlingen rimligen kan uppnås genom andra 
medel, exempelvis genom att i stället använda anonymiserade eller 
aggregerade data.   

Korrekthet – riktighet 

Den personuppgiftsansvarige har en skyldighet att på eget initiativ 
vidta rimliga åtgärder för att radera eller rätta felaktiga person-
uppgifter som behandlas i syfte att säkerställa att personuppgifterna 
är korrekta. Bedömningen ska göras i förhållande till de ändamål för 
vilka personuppgifterna behandlas. Principen utvecklas i artiklarna 
16–18 i EU:s dataskyddsförordning som beskriver den registrerades 
rätt till rättelse, radering och begränsning. 

Lagringsminimering 

Personuppgifter får inte bevaras i en form som möjliggör 
identifiering av den registrerade under längre tid än vad som är 
nödvändigt för behandlingsändamålen. Om uppgifterna inte längre 
behövs för ändamålen, måste den personuppgiftsansvarige därför 
antingen radera personuppgifter eller anonymisera dem så att de inte 
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längre är att bedöma som personuppgifter enligt artikel 4.1 i EU:s 
dataskyddsförordning, se skäl 39.  

Integritet och konfidentialitet 

Den som är personuppgiftsansvarig har ett ansvar att se till att ingen 
obehörig kommer åt personuppgifterna så att de används på ett 
otillåtet sätt. Principerna är särskilt viktiga när det handlar om s.k. 
känsliga personuppgifter, vilket bl.a. är personuppgifter om hälsa.  

Ansvarsskyldighet 

Med personuppgiftsansvarig avses enligt artikel 4.7 i EU:s 
dataskyddsförordning en fysisk eller juridisk person, offentlig 
myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller 
tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för 
behandlingen av personuppgifter. Enligt 11 § SoLPUF är en 
kommunal myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför. Den 
som ansvarar för privat verksamhet är enligt 17 § person-
uppgiftsansvarig för den behandling som görs i dess verksamhet.  

Ansvarsskyldigheten är förenad med en administrativ 
sanktionsavgift, artikel 83 i EU:s dataskyddsförordning. Avgiften 
kan utgå om den personuppgiftsansvarige inte använder korrekt 
rättslig grund (artikel 6), behandlar känsliga personuppgifter på 
felaktigt sätt (artikel 9), ger bristande eller felaktig information till 
den registrerade (artiklarna 12–22), inte säkerställer integritets-
stärkande åtgärder på korrekt sätt (artiklarna 25 och 32), brister i att 
upprätta en konsekvensbedömning eller i att initiera 
förhandssamråd (artiklarna 35 och 36) samt om föreläggande från 
tillsynsmyndigheten inte följs (artikel 58).  

I Sverige beslutar Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om 
förelägganden och sanktionsavgiften, 6 kap. 1 och 2 §§ 
dataskyddslagen. För svenska myndigheter är sanktionsavgiften i de 
fall som nämns i föregående stycke bestämd till högst 5 000 000 eller 
högst 10 000 000 kronor beroende på överträdelse, 6 kap. 2 § 
dataskyddslagen. För enskilda uppgår sanktionsavgiften till högst 
två eller högst fyra procent av den totala globala årsomsättningen 
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under föregående budgetår, beroende på överträdelse, artikel 85.4–6 
i EU:s dataskyddsförordning.
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5 Överväganden och förslag 

5.1 Socialtjänsten ska ges tydligt lagstöd för 
användning av digital teknik inom hemtjänsten 
och i särskilda boenden 

5.1.1 Användningen av digital teknik i äldreomsorgen 
behöver få tydligare lagstöd 

Förslag: Det ska i socialtjänstlagen tas in en bestämmelse om att 
digital teknik får användas när bistånd ges i form av hemtjänst 
eller boende i särskilt boende. Den digitala tekniken ska bara få 
användas utanför den mänskliga kroppen.  

Bedömning: Bestämmelsen bör reglera användningen av 
digital teknik generellt i stället för att reglera användningen av 
specifika tekniska produkter. 

 
Skälen för förslaget och bedömningen 
Behov av strukturell förändring i äldreomsorgen ger upphov till nya 
frågor 

Som har beskrivits i avsnitt 4.5.2 står äldreomsorgen inför stora 
utmaningar. Den demografiska utvecklingen och de möjligheter som 
den tekniska utvecklingen innebär gör att äldreomsorgen de 
kommande åren står inför behov av, och möjligheter till, strukturella 
förändringar. Det finns många fördelar med att använda välfärds-
teknik vid genomförandet av insatser inom äldreomsorgen. Ökad 
användning av välfärdsteknik i omsorgen kan bidra till ökad 
flexibilitet i insatsernas utformning och genomförande med 
bibehållen eller ökad kvalitet. Insatser kan ske på bestämda tider och 
minskar risker för brister i tillsynen t.ex. för att personal har blivit 
försenad. Med hjälp av tekniken kan t.ex. tillsynsinsatsen utföras i 
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tid samtidigt som personalen kan avsluta andra omvårdnadsinsatser 
i lugn och ro utan jäkt och stress för personalen eller den enskilde. 
De tekniska lösningarna kan också vara ständigt närvarande hos den 
enskilde för att snabbt larma vid behov. Det gör att den enskilde kan 
känna sig trygg med att snabbt får hjälp, oavsett när under dygnet 
behovet av hjälp uppstår. Tekniken ger en ökad möjlighet till 
självbestämmande samtidigt som trygghet uppnås genom vetskapen 
att hjälp kommer om behov av hjälp skulle uppstå under t.ex. en 
promenad. Välfärdsteknik kan även bidra till eller öka tryggheten för 
kvinnor och män som upplever oro och ensamhet. Tekniken kan 
också ha en positiv effekt på de äldres hälsa, då de i större 
utsträckning kan leva självständigt och planera sin tid. Ett exempel 
kan vara att den äldre själv kan ta sina läkemedel med hjälp av en 
läkemedelsrobot som programmerats utifrån när läkemedel ska tas 
och med beaktande av den äldres vanor och rutiner. Sammantaget 
ökar tekniken den enskildes självbestämmande samtidigt som 
behovet av trygghet och omsorg säkerställs.  

För personalen ger tekniken minskad stress och ökade 
möjligheter att fokusera på äldre med ett större omsorgsbehov. 
Användningen av välfärdsteknik innebär också att personalen 
avlastas från rutinmässiga arbetsuppgifter. På så sätt kan 
äldreomsorgen effektiviseras. Det medför också en förbättrad 
arbetsmiljö för personalen att kunna slutföra sina arbetsuppgifter 
med mindre stress och med minskad oro för att något ska ha hänt 
när personalen inte är där eller inte kommer att vara där under viss 
tid.  

Som framgår av avsnitt 4.5.4 finns det utmaningar när det gäller 
kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Professionell och 
kunnig personal och resurser behöver därför användas där de bäst 
behövs, t.ex. för de insatser som inte kan ersättas av tekniska 
lösningar. Det handlar således om omdisponering av personalens 
arbetstid, med bibehållen kvalitet i omsorgen.  

Som redogjorts för i avsnitt 4.5.2 använder kommunerna digital 
teknik i socialtjänstens verksamhet i större utsträckning än tidigare, 
bl.a. olika slags välfärdsteknik. Exempelvis erbjuds äldre personer 
mobila trygghetslarm, läkemedelsrobotar eller nattillsyn genom 
kamera.  

Den ökade användningen av välfärdsteknik inom socialtjänstens 
verksamhet har väckt frågor om huruvida kommunerna har rättsligt 
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stöd för att använda digital teknik i sin verksamhet, framför allt i 
förhållande till regelverken om dataskydd och skyddet för den 
personliga integriteten. Det rör t.ex. vilken information den enskilde 
ska få inför det att en kamera monteras i bostaden för tillsyn, en så 
kallad trygghetskamera, och hur länge uppgifter som registreras om 
den enskilde får sparas. Andra frågor som uppstått är i vilken 
utsträckning den enskilde har rätt att välja hur en insats ska utföras, 
när det gäller en insats som tidigare utförts av omsorgspersonal men 
som nu i stället lika väl kan genomföras med hjälp av digital teknik.  

För att möjliggöra för kommuner att på ett rättssäkert sätt 
utveckla äldreomsorgens användning av välfärdsteknik bör det 
införas en tydlig författningsreglering av under vilka förutsättningar 
som viss digital teknik får användas i äldreomsorgen.  

Allmänna utgångspunkter för en ny reglering 

Förslagen i denna promemoria utgår från förslagen i Framtidens 
teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) och syftar till att 
tydliggöra att även sådana insatser som tillhandahålls med hjälp av 
välfärdsteknik i hemtjänst eller i särskilt boende ska tillhandahållas 
under samma grundförutsättningar som i övrigt gäller för alla 
insatser enligt socialtjänstlagen. Det innebär bl.a. att teknik-
användningen ska bygga på respekt för människors själv-
bestämmanderätt och integritet, att användningen så långt det är 
möjligt ska ta hänsyn till den enskildes önskemål och att insatser 
som genomförs med hjälp av digital teknik ska tillförsäkra den 
enskilde en skälig levnadsnivå och stärka den enskildes möjligheter 
att leva ett självständigt liv. Också insatser med hjälp av digital 
teknik ska vara av god kvalitet. Förslaget omfattar insatser i form av 
hemtjänst och särskilda boenden för äldre. Socialtjänstens insatser 
med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade omfattas 
inte av förslaget. Skälet för begränsningen till användning av digital 
teknik inom hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre är att 
behovet av nya arbetssätt är som störst inom de områdena samt att 
det inom äldreomsorgen redan idag finns viss kunskap och 
erfarenhet av användning av teknik i omsorgen. Med hänsyn till den 
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demografiska utvecklingen och framtida utmaningar med 
kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är det dessutom 
särskilt angeläget att användningen av digital teknik skyndsamt 
regleras på de områdena.  

En central del i SOU 2020:14 var författningsförslag med fokus 
på reglering av samtycke från personer med nedsatt beslutsförmåga 
i syfte att underlätta användningen av välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen. Förslagen bereds i Regeringskansliet men behandlas 
inte inom ramen för denna promemoria. Promemorians förslag 
syftar således inte till att göra det möjligt för socialnämnden att 
kunna tillhandahålla insatser med hjälp av välfärdsteknik till 
personer som har nedsatt beslutsförmåga och därmed inte själva kan 
ta ställning till en erbjuden insats eller på vilket sätt den 
tillhandahålls. Promemorians förslag syftar inte heller till att göra 
det möjligt för socialnämnden att tillhandahålla insatser utan någons 
samtycke.  

Teknikanvändningen ska regleras i lag 

Enligt 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen är var och en gent-
emot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga 
integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning 
eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Integri-
tetsskyddet enligt 2 kap. 6 § regeringsformen är dock inte absolut 
utan kan under vissa förutsättningar begränsas genom lag (2 kap. 
20 § regeringsformen). Socialtjänstens insatser i form av hemtjänst 
och särskilda boenden för äldre kan i sig innebära ett betydande 
intrång i den personliga integriteten, t.ex. när personal från hem-
tjänsten kommer hem till den enskilde för att hjälpa denne med olika 
slags omvårdnadsbehov. Det kan omfatta att se till att den enskilde 
är trygg och säker på natten eller hjälp med påklädnad och personlig 
hygien. Uppgifter om den enskilde, ofta av integritetskänsligt slag, 
dokumenteras bl.a. för planering, uppföljning och administration av 
socialtjänstens verksamhet. Den användning av digital teknik som 
föreslås regleras i denna promemoria innebär också ett intrång 
genom att uppgifter om den enskilde samlas in på ett automatiserat 
sätt. Oavsett hur uppgifterna om den enskilde samlas in innebär 
förslagen i denna promemoria ingen ändring av socialtjänstlagens 
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grundprincip att biståndsinsatser bara ska kunna ges om den 
enskilde frivilligt samtycker till dem. Det innebär att även om den 
användning av välfärdsteknik som föreslås i denna promemoria kan 
utgöra ett intrång i den enskildes personliga integritet så blir, i likhet 
med vad som sagt ovan, inte grundlagsskyddet i 2 kap. 6 § andra 
stycket regeringsformen tillämpligt, då det inte i något fall är avsett 
att tekniken ska kunna användas utan den enskildes samtycke.  

I propositionen Transportstyrelsens olycksdatabas (prop. 
2020/21:124 s.14 f.) betonas emellertid att det i svensk rätt länge har 
varit en ambition att särskilt integritetskänslig registerföring ska 
regleras i lag, främst därför att en sådan normgivningsnivå säker-
ställer att det görs en grundlig utredning och en ingående avvägning 
mellan integritetsintresset och de intressen som talar för 
registerföringen, se t.ex. betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 
2015:39 s. 94). Lagreglering bidrar även till stabilitet och långsiktig 
förutsebarhet. I tidigare lagstiftningsarbeten finns principiella 
ställningstaganden om att myndighetsregister med ett stort antal 
registrerade personer och ett integritetskänsligt innehåll bör vara 
reglerade i lag (t.ex. prop. 2020/21:124, prop. 1990/91:60 s. 58 och 
prop. 1997/98:44 s. 41).  

Även om förslagen i denna promemoria om användning av digital 
teknik i sig inte avser någon form av registerföring, så motiverar den 
personuppgiftsbehandling som sker vid användningen av digital 
teknik inom äldreomsorgen en grundlig utredning och en ingående 
avvägning mellan integritetsintresset och de intressen som talar för 
användningen av tekniken. Av det skälet bör även de 
författningsförslag som presenteras i denna promemoria regleras i 
lag. En sådan reglering bör bl.a. fastställa de rättsliga ramarna för 
personuppgiftsbehandlingen och innehålla bestämmelser som ger ett 
grundläggande skydd för den enskildes personliga integritet med 
möjlighet till komplettering på föreskriftsnivå.  

En ny bestämmelse bör föras in i socialtjänstlagen 

Den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen ska klargöra att digital 
teknik, dvs. tekniska verktyg, system och programvaror som finns 
digitalt, får användas inom socialtjänsten när bistånd ges i form av 
hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer för äldre. För att ge 
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utrymme för framtida innovationer och ändrade användnings-
områden bör bestämmelsen vara teknikneutral. Några exempel på 
sådan digital teknik som idag används inom hemtjänsten och i 
särskilda boendeformerför äldre är trygghetslarm med gps-funktion, 
läkemedelsrobotar och trygghetskameror. Förslaget innebär att 
digital teknik får används i samband med att en biståndsinsats ges i 
form av hemtjänst eller särskilt boende för äldre. Teknik som inte 
ges som en biståndsinsats utan i stället används i syfte att vara ett 
arbetsredskap för personalen omfattas därmed inte av förslaget till 
författningsreglering. Så är exempelvis ofta fallet med s.k. digitala 
dörrlås. I den mån sådana arbetsredskap behandlar personuppgifter 
omfattas de emellertid av promemorians förslag till förtydligande av 
krav på vissa säkerhetsåtgärder, se avsnitt 5.2.4.  

I denna promemoria bedöms det vara mest lämpligt att i lag 
reglera under vilka förutsättningar som digital teknik får används när 
biståndsinsatser ges till äldre personer, i stället för att reglera 
användningen av vissa utpekade tekniska produkter. Skälet för det är 
att den tekniska utvecklingen sker kontinuerligt och nya digitala 
tekniska lösningar i framtiden kan vara mer lämpade för användning 
inom äldreomsorgen än befintliga lösningar. Det är därför motiverat 
att ha en teknikneutral lagreglering av användningen av digital teknik 
inom äldreomsorgen.  

Den föreslagna bestämmelsen i socialtjänstlagen ska reglera an-
vändning av digital teknik inom hemtjänsten. Hemtjänst är en del i 
socialnämndens skyldighet enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen att ge 
äldre, som behöver det, stöd och hjälp i hemmet och annan lätt-
åtkomlig service. Hemtjänstinsatserna ska underlätta den dagliga 
livsföringen och i många fall också göra det möjligt för den enskilde 
att bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänsten kan indelas i uppgifter 
av servicekaraktär och uppgifter som mer inriktas mot personlig om-
vårdnad. Med serviceuppgifter kan avses bl.a. praktisk hjälp med 
hemmets skötsel. Med personlig omvårdnad avses de insatser som 
därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala 
behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig 
och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser för att 
bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i det egna 
hemmet (prop. 1996/97:124 s. 88). 

Den föreslagna bestämmelsen ska även omfatta användning av 
digital teknik i särskilda boendeformer, dvs. sådana boendeformer 
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som omnämns i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen. Enligt 5 kap. 5 § andra 
stycket socialtjänstlagen ska kommunen inrätta särskilda boende-
former för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 
särskilt stöd. Ett särskilt boende kännetecknas av krav på att bosta-
den ska vara utformad och utrustad så att den boende kan fortsätta 
leva ett så självständigt liv som möjligt samt krav på att de tjänster 
som den enskilde behöver ska kunna ges under alla tider på dygnet. 
I begreppet särskilt boende enligt andra stycket 5 kap. 5 § social-
tjänstlagen omfattas även platser för korttidsvård eller korttids-
boende (prop. 2005/06:115 s. 75). Den boendeform som regleras i 
5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen är så kallat biståndsbedömt 
trygghetsboende. Det är en form av särskilt boende för den grupp 
äldre som inte har så omfattande omsorgsbehov att heldygnsvård är 
nödvändig för att tillgodose den enskildes behov, men som däremot 
bedöms behöva få ökad trygghet och gemenskap med andra, när 
kvarboende i ordinärt boende inte längre upplevs tryggt. Denna 
form av särskilt boende bör t.ex. kunna erbjuda gemensamma mål-
tider, kulturella aktiviteter och umgänge för att öka tryggheten och 
tillgodose behovet av gemenskap hos äldre (prop. 2017/18:273 
s. 56). 

Den digitala teknik som omfattas av förslaget är bara sådan teknik 
som används utanför kroppen. Det innebär att tekniken ska vara en 
fristående teknisk enhet utanför kroppen. Exempel på sådan teknik 
är skosulor eller klockor med gps-funktion. Detta ska skiljas från 
annan digital teknik som används i den mänskliga kroppen, oftast i 
medicinska syften som t.ex. pacemaker, cochleaimplantat och vissa 
blodsockermätare. Skälen för den begränsningen i användningen är 
att flera aspekter behöver analyseras noggrant innan sådan digital 
teknik bör få användas för omsorgsbehov inom hemtjänst eller 
särskilt boende för äldre. Exempelvis måste de etiska aspekterna av 
att använda en sådan teknik utredas mer noga än vad som är möjligt 
inom ramen för denna promemoria. Därtill uppkommer frågor om 
ansvar för den enskildes hälsa efter de fysiska ingrepp som kan 
behövas vid användning av sådan teknik. Slutligen krävs en noggrann 
integritets- och proportionalitetsanalys av behovet av användning av 
sådan digital teknik. Sådana avvägningar görs inte heller inom ramen 
för denna promemoria. 

Eftersom förslaget till ny bestämmelse i socialtjänstlagen ska 
reglera på vilket sätt vissa biståndsinsatser ska kunna tillhandahållas 
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och utföras, bör en ny bestämmelse föras in efter de bestämmelser i 
socialtjänstlagen som reglerar grundförutsättningarna för den 
enskildes rätt till bistånd och rätt till fast omsorgskontakt 
(bestämmelserna om rätt till fast omsorgskontakt träder i kraft den 
1 juli 2022 och 1 juli 2023 och behandlas i propositionen En fast 
omsorgskontakt i hemtjänsten [prop. 2021/22:116]). Den nya 
paragrafen bör därför föras in som en ny 2 c § i 4 kap. socialtjänst-
lagen.  

Grundprinciperna i socialtjänstlagen gäller 

Att socialnämnden med stöd av den föreslagna bestämmelsen i 
socialtjänstlagen ska ges ett uttryckligt författningsstöd för att få 
använda digital teknik inom hemtjänsten och i särskilda boenden 
innebär inte någon skillnad för tillämpningen av de grundprinciper 
som ska ligga till grund för utförandet av socialtjänstens 
biståndsinsatser i allmänhet. Det innebär, så som betonats tidigare i 
detta avsnitt, att vid användningen av digital teknik ska teknik-
användningen bygga på respekt för människors självbestämmande-
rätt och integritet, att användningen så långt det är möjligt ska ta 
hänsyn till den enskildes önskemål och att insatser som genomförs 
med hjälp av digital teknik ska tillförsäkra den enskilde en skälig 
levnadsnivå och stärka den enskildes möjligheter att leva ett 
självständigt liv. Även insatser med hjälp av digital teknik ska vara av 
god kvalitet.  

Den enskilde kan välja bort insatser som utförs med digital teknik 

Promemorians lagförslag innebär inte någon ändring av socialtjänst-
lagens grundprincip att biståndsinsatser som ges ska vara frivilliga. 
Trots det har det uttryckts en generell farhåga för att en enskild 
individ i vissa fall skulle kunna känna sig tvingad att tacka ja till en 
insats, t.ex. i form av nattillsyn med kamera i stället för personliga 
besök av personal, ställt mot en upplevd risk att annars helt och 
hållet blir utan insats. I det sammanhanget bör därför några centrala 
regelverk på grundlagsnivå och av folkrättslig art särskilt nämnas.  

Beträffande grundlagsskyddet mot frihetsberövanden och tvång 
från det allmänna anges i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen 

Punkt 24/22, Bilaga 2: Ds Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen_webb.pdf



Ds 2022:4 Överväganden och förslag 

43 

att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot betydande 
intrång i den personliga integriteten om det sker utan samtycke och 
innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga 
förhållanden.  

I förarbetena till bestämmelsen i regeringsformen (En 
reformerad grundlag prop. 2009/10:8) diskuterades innebörden av 
begreppet samtycke. Det påpekades bl.a. att enligt dåvarande 
personuppgiftslagen (1998:204) fick personuppgifter som 
huvudregel behandlas helt eller delvis automatiserat – eller i manuella 
register – bara om den enskilde genom en frivillig, särskild och 
otvetydig viljeyttring godtog behandlingen efter att ha informerats 
om denna (s. 178–179). Vidare uttalades att innebörden av kravet på 
samtycke bör bedömas på samma sätt som motsvarande krav enligt 
bestämmelsen om förbud mot åsiktsregistrering i dåvarande 2 kap. 
3 § regeringsformen. I förarbetena till den bestämmelsen nämndes 
Statistiska centralbyråns undersökningar av politiska opinioner i 
landet som exempel på situationer när registreringen av politisk 
åskådning karaktäriserades av att de skedde med de registrerades 
samtycke (SOU 1975:75 s. 135). Vid remissbehandlingen av det 
förslaget påpekade dåvarande Datainspektionen bl.a. att samtyckes-
kravet förutsatte att de berörda personerna tillfrågades om sitt 
samtycke och att de därvid fick all den information som kunde 
tänkas påverka deras villighet att låta sin politiska åsikt registreras, 
bl.a. underrättelse om ändamålet med registrering och om hos vem 
uppgifterna förvaras (prop. 1975/76:209 s. 243). Denna reglering 
borde enligt förarbetena till regeringsformen tjäna som vägledning 
vid bedömandet av vad som fordras för att en åtgärd ska falla utanför 
grundlagsskyddet redan på grund av att den vidtas med den enskildes 
samtycke (s. 179). 

Dåvarande personuppgiftslagen har ersatts av EU:s dataskydds-
förordning. Ledning för tolkningen av begreppet samtycke kan 
därför i detta sammanhang även hämtas ur propositionen Dataskydd 
inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till 
EU:s dataskyddsförordning (prop. 2017/18:171). I artikel 4.11 i 
EU:s dataskyddsförordning definieras samtycke som varje slag av 
frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom 
vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en 
entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter 
som rör honom eller henne. Det är en definition som liknar 
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dåvarande personuppgiftslagens definition. Samtycket beskrivs 
närmare skäl 42 i EU:s dataskyddsförordning, där det bl.a. uttalas att 
samtycke inte bör betraktas som frivilligt om den registrerade inte 
har någon genuin eller fri valmöjlighet eller inte utan problem kan 
vägra eller ta tillbaka sitt samtycke. I skäl 43 anges vidare att 
samtycke inte bör utgöra giltig rättslig grund för behandling av 
personuppgifter i ett särskilt fall där det råder betydande ojämlikhet 
mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, särskilt 
om den personuppgiftsansvarige är en offentlig myndighet och det 
därför är osannolikt att samtycket har lämnats frivilligt när det gäller 
alla förhållanden som denna särskilda situation omfattar. Regeringen 
noterade i prop. 2017/18:171 att det finns uppfattningar om att 
kravet på samtycke har skärpts i EU:s dataskyddsförordning, men 
att skäl 42 och 43 till viss del motsvaras av vad som har angetts i 
uttalandena från den s.k. Artikel 29-gruppen, bl.a. att ett samtycke 
som i en vårdsituation getts under hot om att medicinsk vård annars 
inte kommer att ges, eller att medicinsk vård av lägre kvalitet 
kommer att ges, inte kan betraktas som frivilligt (s. 86 och 87). 
Regeringen bedömde dock att även i de fall den person-
uppgiftsansvarige är en offentlig myndighet så torde det finnas 
utrymme för samtycke som rättslig grund för personuppgifts-
behandling t.ex. om den registrerade har fri valmöjlighet eller utan 
problem kan vägra eller ta tillbaka sitt samtycke (s. 87).  

Därutöver ingår rätten till respekt för den personliga integriteten 
som en del i rätten till respekt för privatlivet enligt den europeiska 
konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänsk-
liga rättigheterna och de grundläggande friheterna, förkortad 
Europakonventionen. Europakonventionen är inkorporerad i svensk 
rätt genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna. Av 2 kap. 19 § regeringsformen framgår att lag 
eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges 
åtaganden på grund av konventionen. Av artikel 8 i konventionen 
följer att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, 
sitt hem och sin korrespondens. Denna rättighet får inte inskränkas 
av det allmänna annat än med stöd av lag och om det i ett 
demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till vissa närmare 
angivna ändamål. Europadomstolen har klargjort att begreppet 
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privatliv bl.a. omfattar en persons fysiska och psykiska integritet, 
rätten till personlig utveckling och självbestämmande.  

En liknande rättighet finns i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna, som kodifierar grundläggande fri- och rättigheter som 
redan är erkända inom EU. I artikel 7 föreskrivs, med artikel 8 i 
Europakonventionen som förebild, att var och en har rätt till respekt 
för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sin korrespondens. Av 
artikel 8 följer att var och en har rätt till skydd för personuppgifter. 
Rättighetens innebörd är att personuppgifter ska behandlas lagenligt 
för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens 
samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Enligt artikel 
52 måste varje begränsning i utövandet av de fri- och rättigheter som 
erkänns i stadgan vara föreskriven i lag och vara förenlig med det 
väsentliga innehållet i dessa fri- och rättigheter. Begränsningar får, 
med beaktande av proportionalitetsprincipen, göras endast om de är 
nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse 
som erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra människors 
fri- och rättigheter.  

De socialtjänstinsatser som berörs av förslagen i denna 
promemoria, hemtjänst och särskilt boende, tillhandahålls endast 
efter en ansökan från den enskilde. Det har i vissa sammanhang 
argumenterats för att det kan finnas situationer då den enskilde som 
vill ha hemtjänst eller plats i särskilt boende kan behöva acceptera att 
sådana insatser tillhandahålls med hjälp av digital teknik, om 
tekniken i det enskilda fallet kan anses ge den enskilde en skälig 
levnadsnivå. Det kan i sin tur få den yttersta konsekvensen att en 
enskild som inte vill ta emot en insats med digital teknik i så fall 
tackar nej till den, med följden att insatsen uteblir. Ett exempel på 
olika uppfattningar om huruvida insatser genom digital teknik är 
tillräckliga för att den enskilde ska uppnå skälig levnadsnivå är en 
lagakraftvunnen dom i Kammarrätten i Göteborg från den 1 juni 
2018 (mål nr 4506–17). Kammarrätten fann att en 80-årig kvinna 
hade rätt till bistånd i form av ”två tillsyner per natt av personal som 
kommer till hennes hem”. Kammarrätten noterade att det framgick 
av utredningen att den enskilde inte var i behov av någon 
omvårdnadsinsats nattetid, vilket innebar att tillsynsbehovet i och 
för sig kunde tillgodoses genom nattillsyn med stöd av kamera. Att 
mot den enskildes önskemål besluta om tillsyn genom kamera i 
hennes sovrum ansågs inte i överensstämmelse med vare sig 
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socialtjänstlagens intentioner att verksamheten ska bygga på respekt 
för den enskildes självbestämmanderätt och integritet eller 22 § 
kameraövervakningslagen (2013:460) som innebar att kamera-
övervakningen bygger på frivillighet. Kammarrätten gjorde därför 
bedömningen att hon för att uppnå en skälig levnadsnivå hade rätt 
till nattillsyn som utförs av personal som kommer till hemmet. 
Kammarrätten var dock inte enig. Rättens ordförande ansåg (i likhet 
med förvaltningsrätten) att den enskilde hade tillförsäkrats en skälig 
levnadsnivå genom kommunens beslut om bistånd i form av tillsyn 
två gånger per natt med trygghetskamera. 

Som konstaterats i avsnitt 4.4 framgår av förarbetena till 
socialtjänstlagen att vid bedömningen av vilken form av bistånds-
insats som kan komma i fråga och det sätt på vilket en insats ska 
verkställas måste en sammanvägning göras av olika omständigheter 
såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för 
den i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. 
Det kan inte finnas en obegränsad frihet för den enskilde att välja 
sociala tjänster oberoende av kostnad. I RÅ 2011 ref. 48 (målet 
gällde insatser enligt lagen [1993:387] om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS) har Högsta förvaltningsdomstolen också 
uttalat att vid de bedömningar och avvägningar som ska göras för 
den närmare utformningen en insats måste hänsyn tas till lokala 
förhållanden som organisatoriska aspekter, tillgång till adekvat 
personal m.m. En viss flexibilitet måste också finnas.  

Med tanke på den ökade användningen av olika former av digital 
teknik inom ett stort antal olika samhällsområden och det sätt som 
den digitala tekniken inom äldreomsorgen är tänkt att användas, får 
som utgångspunkt därför anses att användning av digital teknik vid 
utförandet av en hemtjänstinsats eller insats i särskilt boende i 
allmänhet ger en sådan skälig levnadsnivå som socialtjänstlagen 
kräver. Samtidigt har socialtjänsten alltid det yttersta ansvaret för att 
enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Det innebär att 
socialtjänsten tillsammans med den enskilde i de fall han eller hon 
uttryckligen inte vill ta emot en insats genom digital teknik, i dialog 
med den enskilde, behöver hitta andra lösningar inom ramen för 
socialtjänsten eller andra socialtjänstinsatser som tillgodoser den 
enskildes behov. Främst i de fall då användningen av digital teknik 
skulle ställa krav på den enskilde som inte är rimliga utifrån den 
enskildes förmåga att kunna tillgodogöra sig tekniken, bör det 

Punkt 24/22, Bilaga 2: Ds Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen_webb.pdf



Ds 2022:4 Överväganden och förslag 

47 

kunna anses att användning av digital teknik innebär att insatsen inte 
uppfyller kravet på att ge en skälig levnadsnivå till den enskilde. 
Detsamma gäller även om den enskilde på grund av medicinska skäl 
har behov som inte kan tillgodoses med digital teknik utan i stället 
gör personlig tillsyn nödvändig. Vidare ska poängteras att den 
enskilde som motsätter sig att en insats tillhandahålls med hjälp av 
digital teknik alltid har rätt att ansöka om en viss specifik insats, t.ex. 
tillsyn i form av besök av personal, och få ett överklagbart beslut 
efter en sådan ansökan. Den som en gång tackat ja till en insats med 
digital teknik har dessutom alltid möjlighet att ändra inställning och 
tacka nej till fortsatt användning av sådan teknik. Mot den 
bakgrunden bedöms det inte finnas någon risk för att enskilda kan 
riskera att anse sig tvingade att samtycka till insatser med digital 
teknik. En enskilds samtycke till en biståndsinsats med digital teknik 
inom hemtjänst eller särskilda boendeformer för äldre får som 
utgångspunkt därför förutsättas vara grundat på en fri valmöjlighet 
och vara en frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring som föregåtts 
den information som den enskilde behöver för att kunna ta ställning 
på det sätt som krävs enligt 2 kap. 6 § regeringsformen.  

5.1.2 Risker för den personliga integriteten 

Bedömning: Förslagen i denna promemoria säkerställer att den 
enskilde tillförsäkras ett ändamålsenligt och proportionerligt 
skydd mot obehörigt intrång i den personliga integriteten. 

 
Skälen för bedömningen: Socialtjänstens insatser i form av 
hemtjänst och särskilda boenden för äldre kan i sig innebära ett 
betydande intrång i den personliga integriteten, t.ex. när personal 
från hemtjänsten kommer hem till den enskilde för att hjälpa denne 
med olika slags omvårdnadsbehov. Det kan omfatta att se till att den 
enskilde är trygg och säker på natten eller hjälp med påklädnad och 
personlig hygien. Den enskilde har inte heller möjlighet att själv 
bestämma vem som utför omsorgsinsatserna, även om den enskildes 
önskan i många fall påverkar hur utförare planerar sin verksamhet. 
Uppgifter om den enskilde, ofta av integritetskänsligt slag, 
dokumenteras bl.a. för planering, uppföljning och administration av 
socialtjänstens verksamhet. Den användning av digital teknik som 
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föreslås regleras i denna promemoria innebär också ett intrång, 
genom att teknik i stället för personal samlar in uppgifter om den 
enskilde. Huruvida en insats med hjälp av digital teknik innebär ett 
större eller mindre intrång i den personliga integriteten än en 
personlig insats beror på den enskildes uppfattning om insatsen i 
varje enskilt fall. Oavsett hur uppgifterna om den enskilde samlas in 
innebär förslagen i denna promemoria emellertid inte något avsteg 
från socialtjänstlagens princip om att biståndsinsatser bara ska 
kunna ges om den enskilde frivilligt samtycker till dem. Eftersom 
förslaget också är begränsat till teknik som finns utanför kroppen, 
är det också enkelt att ta bort tekniken om enskilde efter hand 
motsätter sig den. Det innebär att även om den användning av digital 
teknik som föreslås i denna promemoria utgör ett intrång i den 
enskildes personliga integritet så blir inte grundlagsskyddet i 2 kap. 
6 § andra stycket regeringsformen tillämpligt, då det inte i något fall 
är avsett att tekniken ska kunna användas mot den enskildes vilja (jfr 
avsnitt 5.1.1.).  

Vad gäller den personuppgiftsbehandling som ofrånkomligen 
uppstår vid användning av digital teknik, behövs inget särskilt 
samtycke från den enskilde. Rättslig grund för sådan person-
uppgiftsbehandling finns i artikel 6.1 c och e (rättslig förpliktelse 
och allmänt intresse) i EU:s dataskyddsförordning (se avsnitt 5.2.1). 
Man skulle ändå, som en integritetsstärkande åtgärd, kunna tänka sig 
att i lagförslaget föreslå krav på samtycke för personuppgifts-
behandlingen. Det finns emellertid inte någon möjlighet att utföra 
en insats med hjälp av digital teknik utan att samtidigt registrera 
personuppgifter. Det skulle inte var möjligt för den enskilde att 
acceptera en sådan insats utan att samtidigt ge sitt samtycke till den 
personuppgiftsbehandling som ofrånkomligen sker vid utförandet 
av insatsen. Samtycke som integritetsstärkande åtgärd skulle därför 
endast bli en administrativ börda för socialtjänsten. Frågan om 
samtycke skulle också sakna mening för den enskilde, då det inte 
finns någon reell möjlighet att avstå från att lämna samtycke till 
personuppgiftbehandling i de fall den enskilde önskar ta emot 
insatsen genom digital teknik. Det är dock av största vikt att den 
enskilde känner förtroende för socialtjänsten och utförare av 
socialtjänstinsatser. Öppenhet och transparens är avgörande för att 
ett sådant förtroende ska bibehållas. Det är därför angeläget att den 
enskilde får information om vilken personuppgiftsbehandling som 
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förekommer. Sådan information är också viktig för att den enskilde 
ska ges möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om han eller hon vill 
ta emot en insats som genomförs med digital teknik. Det föreslås 
därför ett bemyndigande att meddela föreskrifter kring hur sådan 
information ska lämnas. Det förslaget beskrivs i avsnitt 5.2.5.  

De personuppgifter som ofrånkomligen registreras vid utförande 
av en insats genom digital teknik kan upplevas som 
integritetskänsliga. Det är därför viktigt att den enskilde känner sig 
trygg i hur uppgifterna behandlas, i vilken omfattning uppgifter 
behandlas och vem som har tillgång till uppgifterna. Regeringen 
föreslår därför även bestämmelser som syftar till att stärka 
dataskyddet. Det handlar dels om regler som förtydligar vilka 
personuppgifter som får samlas in, och i vilken omfattning de får 
sparas (se avsnitt 5.2.3), dels regler om behörighetsstyrning, 
uppgifter om åtkomst till uppgifterna samt systematiska kontroller 
(se avsnitt 5.2.4). De föreslagna bestämmelserna om 
behörighetsstyrning och uppgifter om åtkomst medför att den 
enskilde genom att begära ut uppgift om vem som har tagit del av de 
registrerade uppgifterna, själv kan få insyn i 
personuppgiftsbehandlingen. Det är också tänkbart att vetskap om 
att det inte är möjligt att ta del av registrerade uppgifter av 
nyfikenhet utan risk att bli avslöjad, kan ha en avhållande effekt och 
därmed stärka skyddet för den enskildes integritet. 

Med de åtgärder som syftar till att stärka dataskyddet och förslag 
på krav att den enskilde informeras om personuppgiftsbehandlingen, 
ges den enskilde möjlighet att ta ställning till sådana insatser på ett 
likvärdigt sätt som till insatser som inte utförs med teknik.  

5.1.3 Socialstyrelsens föreskrifter om ordination och 
hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården kan 
behöva ändras 

Bedömning: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 
kan behöva anpassas till användningen av läkemedelsrobotar. 

 
Skälen för bedömningen: Som konstaterats i avsnitt 4.5.5 kan en 
läkemedelsrobot tillhandahållas äldre som en del av verkställigheten 

Punkt 24/22, Bilaga 2: Ds Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen_webb.pdf



Överväganden och förslag Ds 2022:4 

50 

av ett biståndsbeslut om hjälp med läkemedel. Vid planeringen av 
hur en insats om hjälp med läkemedel ska genomföras behöver det 
utredas om den enskilde har förmågan att dels uppfatta och agera på 
läkemedelsrobotens signaler, dels själv kunna ta sina läkemedel från 
den dosförpackning som läkemedelsroboten levererar. Det är också 
viktigt att den personal som hanterar läkemedelsroboten har rätt 
kompetens.   

Att hantera läkemedel innebär en kedja som börjar med att läkare 
förskriver läkemedel och avslutas med att den äldre tar sitt 
läkemedel. Däremellan krävs att dosförpackningar iordningställs, 
administreras och överlämnas till den äldre. Vissa delar kan delegeras 
till undersköterska och vissa delar kan utföras av en 
läkemedelsrobot. Alla dessa moment, inklusive delegation, regleras i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) 
om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. 

Inom hemtjänsten kan undersköterskor utföra administrering 
och överlämnande av läkemedel till den äldre på delegation med stöd 
av 9 kap. 1–3 §§ i ovan nämnda föreskrifter och allmänna råd. Av 
9 kap. 4 § samma föreskrifter och allmänna råd följer att den som 
genom delegering får uppgiften att iordningställa och administrera 
eller överlämna läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om 
hantering av läkemedel. Det finns inga krav på att den som fått 
uppgiften genom delegering också ska ha kunskaper om hur en 
läkemedelsrobot ska användas och riskerna vid en sådan användning. 
Sådana bestämmelser finns dock i Socialstyrelsens föreskrifter 
(HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter i 
hälso- och sjukvården. Av 3 kap. 3 § föreskrifterna följer att den 
hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hantera 
medicintekniska produkter ska ha kunskap bl.a. om produkternas 
funktion, riskerna vid användningen av produkterna på patienterna 
och hanteringen av produkterna. Dessa föreskrifter är troligen inte 
tillämpliga inom hemtjänsten, bl.a. eftersom en undersköterska som 
arbetar i hemtjänsten inte omfattas av begreppet ”hälso- och 
sjukvårdspersonal”. Det begreppet definieras i 1 kap. 4 § patient-
säkerhetslagen (2010:659). Av bestämmelsen framgår att med hälso- 
och sjukvårdspersonal avses den som har legitimation för ett yrke 
inom hälso- och sjukvården, personal som är verksam vid sjukhus 
och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård 
av patienter och den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av 
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patienter biträder en legitimerad yrkesutövare. Även om en 
undersköterska utför uppgifterna inom hemtjänsten efter delegering 
från en sjuksköterska är det oklart huruvida undersköterskan 
biträder en legitimerad yrkesutövare. Mot denna bakgrund kan 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) 
om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 
behöva anpassas till användningen av läkemedelsrobotar inom 
hemtjänsten. 
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5.2 Dataskyddsreglerna ska bli tydligare 

5.2.1 Det finns laglig grund för att behandla personuppgifter 
när en insats utförs med hjälp av digital teknik 

Bedömning: Den rättsliga grunden i EU:s dataskyddsförordning 
för behandlingen av personuppgifter i samband med 
användningen av digital teknik vid utförande av hemtjänstinsatser 
eller i särskilda boendeformer för äldre är att behandlingen är 
nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt artikel 
6.1 c och för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt 
artikel 6.1 e.  

Utförandet av insatserna är ändamålsenligt och nödvändigt. 
Promemorians förslag till dataskyddsåtgärder och integritets-
stärkande åtgärder säkerställer ett effektivt och proportionerligt 
skydd för den enskildes personliga integritet när digital teknik 
används i insatser inom socialtjänstens äldreomsorg. 

Skälen för bedömningen 

Rättslig grund enligt artikel 6.1 i EU:s dataskyddsförordning för 
personuppgiftsbehandling vid användningen av digital teknik inom 
äldreomsorgen 

När en insats i form av hemtjänst eller särskilt boende för äldre 
utförs med hjälp av digital teknik innebär det att en personuppgifts-
behandling sker. Behandlingen behöver därför ha stöd i minst en av 
de rättsliga grunder som räknas upp i artikel 6.1 i EU:s dataskydds-
förordning. Det är framför allt de rättsliga grunderna i artikel 6.1 a 
(samtycke), 6.1 c (rättslig förpliktelse) eller artikel 6.1 e (allmänt 
intresse) som kan vara aktuella i detta sammanhang.  

Inom socialtjänsten kan samtycke utgöra en rättslig grund, se 
avsnitt 5.1.1. Regeringen har dock i propositionen Ny dataskyddslag 
(prop. 2017/18:105 s. 56 f.) förklarat att den verksamhet som en 
statlig eller kommunal myndighet bedriver inom ramen för sin 
befogenhet alltid är av allmänt intresse och att den rättsliga grunden 
i artikel 6.1 e vanligen därför bör tillämpas av myndigheter, även 
utanför området för myndighetsutövning. För Socialdepartements 
verksamhetsområden, alltså däribland socialtjänstens verksamhet, 
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har regeringen uttalat att det framför allt är grunder såsom en rättslig 
förpliktelse (artikel 6.1 c) eller ett allmänt intresse eller led i den 
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e) som 
utgör rättslig grund för behandling av personuppgifter (prop. 
2017/18:171 s. 87). Det gäller även i de fall som socialtjänstinsatser 
inom äldreomsorgen utförs med hjälp av digital teknik. Det innebär 
att inget särskilt samtycke behöver inhämtas för den 
personuppgiftsbehandling som är ofrånkomlig när en insats utförs 
med hjälp av teknik. 

Den rättsliga grunden är fastställd i nationell rätt enligt artikel 6.3 b i 
EU:s dataskyddsförordning 

En rättslig förpliktelse eller uppgift av allmänt intresse ska enligt 
artikel 6.3 i EU:s dataskyddsförordning vara rättsligt reglerad i 
unionsrätten eller nationell rätt. Socialtjänstens verksamhet är 
rättsligt reglerad i framför allt socialtjänstlagen, men även i andra 
författningar som lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och 
lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Den uppgift som 
socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen är att tillförsäkra enskilda 
ett socialt skydd och en skälig levnadsnivå.  

Även privata utförare, entreprenörer eller kommunala bolag utför 
en uppgift av allmänt intresse när de på uppdrag av en kommunal 
eller statlig myndighet utför en förvaltningsuppgift som åligger 
kommunen eller myndigheten (prop. 2017/18:105 s. 58).  

Förslaget till ny bestämmelse i 4 kap. 2 c § socialtjänstlagen i 
avsnitt 5.1.1 innebär att det tydliggörs att den rättsliga grunden för 
personuppgiftsbehandling till följd av användningen av digital teknik 
vid insatser inom ramen för hemtjänst eller särskilda boenden för 
äldre i enlighet med artikel 6.3 b i EU:s dataskyddsförordning är 
fastställd i nationell rätt.   
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Det är nödvändigt att behandla personuppgifter i samband med att 
insatser i form av hemtjänst eller särskilda boenden för äldre utförs 
med hjälp av digital teknik    

Enligt artikel 6.3 i EU:s dataskyddsförordning ska behandlingen av 
personuppgifter vara nödvändig för att fullgöra den rättsliga 
förpliktelsen eller för att utföra arbetsuppgiften av allmänt intresse 
eller myndighetsutövningen. Det måste alltså finnas ett samband 
mellan behandlingen av personuppgifter och utförandet av de 
insatser inom äldreomsorgen som följer av socialtjänstlagen. Den 
rättsliga grunden i nationell rätt ska vidare enligt artikel 6.3 utformas 
så att den uppfyller ett mål av allmänt intresse och är proportionell 
mot det legitima mål som eftersträvas. 

Begreppet nödvändig ska enligt förarbetena till dataskyddslagen 
inte tolkas så att arbetsuppgiften bara kan fullgöras på just det valda 
sättet. Den metod som den personuppgiftsansvarige väljer måste – 
som all offentlig förvaltning – vara ändamålsenlig, effektiv och 
proportionerlig och inte medföra ett onödigt intrång i enskildas 
privatliv (prop. 2017/18:105 s. 60). 

Vid bedömningen av om behandlingen av personuppgifter vid 
utförandet av insatser i form av hemtjänst eller särskilda boenden för 
äldre enligt socialtjänstlagen med hjälp av digital teknik är förenlig 
med artikel 6.3 måste inledningsvis de tvingande reglerna om 
ärendehandläggning och genomförande av beslut beaktas. 
Bestämmelserna finns primärt i socialtjänstlagen, men även 
sekundärt i förvaltningslagen (2017:900) och offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL. Socialstyrelsen har vidare 
utfärdat föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om 
dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av 
insatser enligt socialtjänsten, bl.a. verksamhet enligt socialtjänst-
lagen. Reglerna innebär att socialtjänsten måste behandla 
personuppgifter inom ramen för sin verksamhet.  

I 11 kap. 5 och 6 §§ socialtjänstlagen finns det s.k. dokumen-
tationskravet som innebär att socialtjänsten ska dokumentera 
handläggningen av ärenden som rör enskilda samt genomförandet av 
beslut om stödinsatser, vård och behandling. Privat verksamhet har 
samma skyldighet enligt 7 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen.  

Med handläggning av ärenden avses alla åtgärder från det att ett 
ärende anhängiggörs till dess att det avslutas genom beslut. 
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Därutöver ska dokumentation även ske av sådant rent faktiskt 
handlande som utgör genomförande av beslut om stödinsatser, vård 
och behandling. Alltså ska även insatser i form av hemtjänst och 
särskilda boenden för äldre dokumenteras, oavsett om insatsen 
tillhandahålls med hjälp av digital teknik eller på annat sätt.  

Dokumentationen ska enligt 11 kap. 6 § socialtjänstlagen ut-
formas med respekt för den enskildes integritet, dvs. den bör 
begränsas till vad som behövs för en riktig bedömning av ärendet 
och dess handläggning och onödiga uppgifter om den enskildes 
personliga förhållanden ska undvikas (prop. 1996/97:124 s. 182 f.). 
Dokumentationen ska dock vara så pass utförlig att den kan 
användas av socialtjänstens personal som ett arbetsinstrument för 
den individuella planeringen, för handläggningen av ärendet, för 
genomförandet och för uppföljning av ärendehandläggningen och 

insatsen (prop. 1996/97:124 s. 182).  

Socialtjänstens dokumentation sker i s.k. personakter. Person-
akterna hör samman med sammanställningar om de enskilda. 
Sammanställningarna fungerar som sökregister, dvs. ett administra-
tivt hjälpmedel. Personakterna och därtill hörande sökregister utgör 
således stommen i socialtjänstens handlingar och det är främst där 
som personuppgifter finns, även s.k. känsliga uppgifter. Av 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) 
framgår att personuppgifter avseende bl.a. den enskildes namn, 
kontaktuppgifter och person- eller samordningsnummer ska 
dokumenteras i personakten, liksom uppgifter om hälsa och 
omsorgsbehov samt inkomst. Personuppgiftsbehandlingen 
avseende insatser inom socialtjänstens verksamhet ska således 
omfatta dessa uppgifter.  

Därutöver finns det i socialtjänstlagen att krav på att personakter 
ska gallras fem år efter dagen för sista anteckningen, 12 kap. 1 § 
socialtjänstlagen. För enskilda verksamhetsutövare är gallrings-
fristen två år, 7 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen. Kravet har 
tillkommit av hänsyn till den enskildes integritet och till att 
uppgifterna inte ska bevaras längre än vad som är nödvändigt med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen (prop. 2000/01:80 
s. 156 f.). Undantag från denna gallringsfrist gäller för vissa ärenden 
som rör barn samt för viss forskning, 7 kap. 1 och 2 §§ 
socialtjänstförordningen (2001:937).  
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Insamlingen av uppgifter vid utförandet av insatser inom 
hemtjänst eller särskilda boenden för äldre med hjälp av digital 
teknik sker antingen vid på förhand förbestämda tidpunkter eller när 
den enskilde själv utlöser ett larm eller genom att personal initierar 
ett larm eller eftersökning. Uppgifterna översänds till en 
systemenhet hos socialtjänsten som registrerar uppgifterna. Det 
bekräftas genom logglistor och vid larm upprättas en larmrapport. 
Larmrapporten är en administrativ handling som gallras efter fem år 
och logglistorna gallras efter två år, Råd för den kommunala 
socialtjänsten mm (SKR Gallringsråd nr 5) s. 41 f. De övriga 
uppgifter som inte är en del av larmrapporten bör kunna gallras 
relativt omgående då det inte finns behov av att lagra dem. 
Exempelvis anger Europeiska dataskyddsstyrelsen att 
bildupptagning som sker genom videoenheter bör gallras inom några 
dagar (p. 121 riktlinjer [3/2019] för behandling av personuppgifter 
genom videoenheter, version 2.0, 2020-01-29). 

Sammanfattningsvis bidrar dokumentationskravet och gallrings-
bestämmelserna i socialtjänstlagen till att socialtjänsten följer 
dataskyddsprinciperna om uppgifts- respektive lagringsminimering 
i artikel 5.1 c och e i EU:s dataskyddsförordning. Bestämmelserna är 
obligatoriska med syftet att säkerställa att de insatser som 
socialtjänsten tillhandahåller enskilda tillförsäkrar dem en skälig 
levnadsnivå.  

Därutöver ger registerförfattningen SoLPUL och, i den del 
registerförfattningen saknar bestämmelser, dataskyddslagen ramen 
för de ändamål för vilka socialtjänsten får behandla personuppgifter. 
Hemtjänstinsatser och insatser i särskilda boenden för äldre är sådan 
faktisk verksamhet inom socialtjänsten som omfattas av begreppet 
socialtjänstens verksamhet i 2 § SoLPUL (prop. 2000/01:80 s. 137). 
Både offentlig och privat verksamhet omfattas. I 6 § SoLPUL anges 
inom vilka ramar personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten är 
tillåten, dvs. för vilket ändamål behandlingen får ske. Det är inte 
någon uttrycklig ändamålsbestämmelse, utan i stället lägger 6 § 
SoLPUL fast en yttersta ram för när behandling av personuppgifter 
är tillåten. Personuppgifter får behandlas bara om behandlingen är 
nödvändig för att arbetsuppgifterna inom socialtjänsten ska kunna 
utföras.  

Till denna rambestämmelse finns möjligheten för regeringen eller 
den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
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nödvändiga begränsningar av tillåten personuppgiftsbehandling, 
11 § SoLPUL. Med stöd av bemyndigandet har regeringen avgränsat 
ändamålet för kommunala myndigheters personuppgiftsbehandling 
bl.a. till handläggning av ärenden om bistånd och annat stöd samt 
genomförande av beslut om bistånd, stödinsatser, vård och 
behandling samt annan social service som följer av bestämmelserna i 
socialtjänstlagen samt till tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitets-
säkring och administration av verksamheten, 12 § första stycket 1 
och 10 SoLPUF. Den personuppgiftsbehandling som är tillåten 
inom privat verksamhet är avgränsad till dokumentation av den 
omsorg som ges inom verksamheten samt för verksamhetens 
administration (18 § SoLPUF).  

Sammantaget kan det konstateras att hemtjänstinsatser och 
insatser i särskilda boenden för äldre är arbetsuppgifter inom den 
sociala omsorgen som tillhandahålls äldre i enlighet med 
bestämmelserna i socialtjänstlagen. Det gäller oavsett om insatserna 
tillhandahålls med hjälp av digital teknik eller personal. Arbets-
uppgifterna består av att planera insatser till enskilda, handlägga 
ärenden samt att genomföra och följa upp insatser och ärende-
handläggningen. Dessa arbetsuppgifter ska också dokumenteras i 
enlighet med dokumentationskravet i socialtjänstlagen (7 kap. 3 § 
första stycket respektive 11 kap. 5 och 6 §§). Behandling av 
personuppgifter som sker i samband med dessa arbetsuppgifter och 
deras administration är tillåten med stöd av 6 § SoLPUL, 12 § 1 och 
10 samt 18 § SoLPUF.   

I avsnitt 4.5.5 har nyttan av att kunna använda digital teknik vid 
genomförandet av insatser inom äldreomsorgen beskrivits. I korthet 
är nyttan av att använda digital teknik inom äldreomsorgen att 
tekniken möjliggör för den enskilde att leva ett mer självständigt liv 
där aktiviteter kan planeras utifrån egna behov och önskemål, men 
också att inte bli störd nattetid av att ibland okända människor 
kommer in i bostaden för att kontrollera att allt står rätt till. På så 
sätt får den enskilde ökat självbestämmande över sin tid och vem 
som befinner sig i bostaden och också en trygghet i att veta att hjälp 
kommer snabbt om en olycka inträffar eller annat hjälpbehov 
uppstår. Den enskilde behöver inte invänta att personal ska komma 
enligt ett schema, där förseningar på grund av utökat omsorgsbehov 
hos en enskild fördröjer tillsynen för en annan. För personalen 
avlastar den digitala tekniken rutinmässiga arbetsuppgifter och 
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bidrar till en bättre arbetsmiljö med mindre stress och möjligheter 
till att ge kvalitativ omsorg där det behövs. Med hänsyn till den 
demografiska utvecklingen och bristen på omsorgspersonal är det 
effektivt och ändamålsenligt att använda personalens kompetens där 
den bäst behövs och samtidigt säkerställa att enskilda får den tillsyn 
och trygghet de har rätt till enligt socialtjänstlagen. Eftersom 
tekniken möjliggör för den enskilde att på egen hand röra sig i och 
utanför sitt hem bidrar tekniken också till en ökad trygghet och 
självständighet för den enskilde.  

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är således att vid 
behov snabbt kunna säkerställa den enskildes trygghet i sin vardag 
eller att få hjälp i en akut situation. Eftersom huvudprincipen i 
socialtjänstlagen är att insatser ska ges på frivillig grund, är det 
väsentligt att socialtjänsten kommer överens med den enskilde om 
på vilket sätt insatser med hjälp av digital teknik ska utföras. Den 
enskilde behöver förstå hur tekniken fungerar när den är igång, 
exempelvis när och på vilket sätt kameratillsyn sker eller att gps-
positionering sker löpande medan larmmatta som regel är ett passivt 
larm som inte registrerar några uppgifter förrän viss beröring sker 
(vid fall). Placeringen av tekniken i den enskildes bostad behöver 
göras i samråd med den enskilde och det måste också vara tydligt 
vem som ansvarar för teknikens funktion samt tekniska support och 
underhåll.  

Användningen av digital teknik i samband med utförandet av 
insatser i form av hemtjänst eller särskilt boende för äldre 
effektiviserar således insatsernas genomförande och ökar därmed 
den enskildes trygghet. Vidare bidrar det till minskad stress för 
personalen och bättre allokering av socialtjänstens resurser, något 
som till följd av den demografiska utvecklingen och bristen på 
personal inom äldreomsorgen är nödvändigt. Användningen av 
digital teknik vid insatser i form av hemtjänst eller särskilt boende 
för äldre är en uppgift av allmänt intresse som är rättsligt reglerad i 
socialtjänstlagen. Utifrån de förslag till förtydliganden av 
dataskyddet för den enskilde som föreslås i avsnitt 5.2.3–5.2.5 (krav 
på funktioner som säkerställer uppgifts- och lagringsminimering, 
tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst och kontroll av 
åtkomst samt information till den enskilde) är den personuppgifts-
behandling som följer av användningen av tekniken ändamålsenlig, 
effektiv och proportionerlig i förhållande till intrånget i den 
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enskildes personliga integritet. Genom promemorians förslag till 
nya bestämmelser i 4 kap. 2 c § socialtjänstlagen och 9–11 §§ 
SoLPUL preciseras insatsernas utförande i lag och utrymmet för att 
göra intrång i den personliga integriteten begränsas. Den rättsliga 
grunden för berörda insatser förtydligas därmed för den som berörs 
av insatserna. Förslaget påverkar emellertid inte förutsättningarna 
för insatsernas tillhandahållande, utan det är alltjämt fråga om 
tillhandahållande av en uppgift av allmänt intresse som följer av en 
lagstadgad skyldighet i socialtjänstlagen. Den behandling av 
personuppgifter som sker i samband med att en insats till äldre 
utförs med hjälp av digital teknik bedöms därför vara nödvändig för 
att säkerställa att socialtjänsten kan tillhandahålla insatser till äldre 
personer så att de får det stöd och den hjälp som de har rätt till enligt 
socialtjänstlagen.  

I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att 
användningen av digital teknik vid insatser inom äldreomsorgen 
faller under socialtjänstlagen, vilket bl.a. innebär att insatserna i fråga 
ska bygga på frivillighet. Den enskilde har därför alltid möjlighet att 
avstå från insatsen i fråga om hon eller han upplever att intrånget i 
den personliga integriteten blir allt för ingripande. Bedömningen av 
socialtjänstens skyldighet att säkerställa att den enskilde får en skälig 
levnadsnivå genom en viss typ av insats måste dock avgöras utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet.  

5.2.2 Det är tillåtet att behandla känsliga personuppgifter vid 
insatser med hjälp av digital teknik 

Bedömning: I artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning finns 
stöd för behandling av känsliga personuppgifter i samband med 
att en insats inom äldreomsorgen utförs med hjälp av digital 
teknik.  

 
Skälen för bedömningen: I artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning 
finns ett förbud mot behandling av vissa kategorier av 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i 
fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska 
uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om 
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hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella 
läggning. Dessa kategorier av personuppgifter kallas vanligen 
känsliga personuppgifter, se bl.a. 3 kap. 1 § dataskyddslagen, och 7 § 
första stycket 2 SoLPUL.  

De uppgifter som socialtjänsten behandlar i hemtjänsten och i 
särskilda boenden för äldre är många gånger känsliga person-
uppgifter om framför allt den enskildes hälsa. Även om många av de 
uppgifter som finns i personakten inte är känsliga uppgifter var för 
sig, kan uppgifterna sammantaget ge en tydlig bild av den enskilde, 
och det kan vara integritetskänsligt. Insatserna planeras, genomförs 
och följs upp utifrån den enskildes behov av stöd och hjälp, ofta på 
grund av hälsorelaterade skäl av fysiskt eller kognitivt slag vilket 
innebär behandling av känsliga personuppgifter som rör hälsa. Även 
andra känsliga personuppgifter om exempelvis religiös eller 
filosofisk övertygelse kan emellertid också behöva behandlas om 
insatsen t.ex. omfattar att inhandla eller tillaga mat. Socialtjänstens 
verksamheter har således i hög grad behov av att behandla känsliga 
personuppgifter.  

Det finns ett antal undantag från förbudet att behandla känsliga 
personuppgifter, undantag som är listade i artikel 9.2. Om något av 
dessa undantag är uppfyllt, får sådana känsliga personuppgifter som 
anges i artikel 9.1 behandlas. Det första undantaget (artikel 9.2 a) rör 
samtycke. För att känsliga personuppgifter ska kunna behandlas 
med stöd av någon av de andra undantagsgrunderna i artikel 9.2 krävs 
det att behandlingen är nödvändig dels för att uppnå något av de 
syften som anges i artikel 6.1 b–f, dels för just de syften som anges i 
artikel 9.2 b–j. När det gäller nödvändighetskravet har regeringen 
bedömt att innebörden av detta krav är densamma i artikel 9 som i 
artikel 6, dvs. kravet på att en personuppgiftsbehandling ska kunna 
anses vara nödvändig ska inte tolkas så snävt som att det också 
innebär att behandlingen ska vara oundgänglig (prop. 2017/18:105 s. 
75 f.).  

Som tidigare sagts i avsnitt 5.2.1 har regeringen i prop. 
2017/18:171 s. 87 uttalat att socialtjänsten som regel kan tillämpa 
rättslig grund utifrån syftet att fullgöra en rättslig förpliktelse 
(artikel 6.1 c) eller att behandlingen är nödvändig för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning 
(artikel 6.1 e). Regeringen har vidare fastställt att begreppet social 
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omsorg i undantagsbestämmelsen i artikel 9.2 h avser arbets-
uppgifter som utförs inom socialtjänsten (prop. 2017/18:105 s. 94).  

När det gäller socialtjänstens behandling av känsliga person-
uppgifter har regeringen valt att ge socialtjänsten rätt att behandla 
alla kategorier av känsliga personuppgifter (prop. 2017/18:171 s. 
186). Både i registerlagstiftningen och i den generella dataskydds-
lagen upplyses om att socialtjänsten har rätt att behandla känsliga 
personuppgifter med stöd av artikel 9.2 h i de fall behandlingen är 
nödvändig för verksamheten respektive för social omsorg eller 
förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster, social omsorg samt deras 
system, 7 § SoLPUL och 3 kap. 5 § dataskyddslagen.  

Begreppet verksamhet i SoLPUL omfattar inte enbart den 
verksamhet som utgör själva handläggning av ett ärende, utan också 
rent faktisk verksamhet som t.ex. social hemhjälp, vård och 
behandling vid behandlingshem, servicehus och annan social service 
som lämnas av socialnämnden (prop. 2000/01:80 s. 137). Att 
behandling får ske när det är nödvändigt för verksamheten lades till 
efter synpunkt från Lagrådet, som menade att faktisk verksamhet 
annars skulle uteslutas från bestämmelsen trots att en stor del av 
socialtjänsten utgörs av sådan, se Lagrådets yttrande i prop. 
2000/01:80 s. 272. Om en behandling av känsliga personuppgifter är 
nödvändig för verksamheten – inklusive rent faktiskt handlande – är 
den således tillåten med stöd av 7 § SoLPUL. Det ställs inga krav på 
att insatsen ska utföras på ett visst sätt, varför även insatser som 
utförs med hjälp av digital teknik omfattas.  

Om känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av 
undantaget i artikel 9.2 h, ska den som behandlar eller ansvarar för 
behandlingen omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt, artikel 9.3 i EU:s dataskydds-
förordning. Kravet på tystnadsplikt i dessa fall framgår också av 
3 kap. 5 § andra stycket dataskyddslagen och 7 § tredje stycket 
SoLPUL. Inom socialtjänstens område gäller som regel tystnads-
plikt både i den offentliga sektorn enligt 26 kap. 1 § OSL och i den 
privata sektorn, se 15 kap. 1 § socialtjänstlagen.  

Utifrån ovan redovisade krav för behandling av känsliga 
personuppgifter inom äldreomsorgen är bedömningen att 
motsvarande krav även gäller vid behandling av känsliga 
personuppgifter till följd av att insatserna utförs med hjälp av digital 
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teknik. Den behandling som sker i samband med insatsens utförande 
är en integrerad del av insatsen.  

Den digitala teknik som används har funktioner som samlar in 
och registrerar de känsliga personuppgifter som personal på annat 
sätt samlat in och registrerar vid en insats. Det följer av 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) att 
personuppgifter avseende bl.a. den enskildes uppgifter om hälsa och 
omsorgsbehov samt inkomst ska dokumenteras av socialtjänsten i 
syfta att socialtjänsten ska kunna bedriva sin verksamhet. Med 
beaktande av promemorians förslag till förtydligande av den rättsliga 
grunden i socialtjänstlagen samt de funktionskrav på den teknik som 
används, kompletterande informationssäkerhetsåtgärder samt 
information till den enskilde som föreslås i SoLPUL, har 
promemorian i avsnitt 5.2.1 bedömt att det är ändamålsenligt och 
proportionerligt att behandla personuppgifter inom äldreomsorgen 
vid insatser med hjälp av digital teknik. Även känsliga person-
uppgifter behöver behandlas vid användningen av tekniken, och stöd 
för det finns i artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning. Behand-
lingen är därmed tillåten enligt 7 § andra stycket SoLPUL. Slutligen 
gäller den tystnadsplikt som åligger personalen enligt 26 kap. 1 § 
OSL respektive 15 kap. 1 § socialtjänstlagen även för uppgifter som 
samlas in med digital teknik. Behandlingen uppfyller därigenom även 
kravet på konfidentialitet i 7 § tredje stycket SoLPUL.   

5.2.3 Dataskyddsåtgärder för digital teknik med vissa 
funktioner  

Förslag: Om den digitala teknik som används när bistånd ges i 
form av hemtjänst eller särskilda boenden för äldre har 
funktioner som möjliggör monitorering, sensorering eller 
positionering vid insatsens utförande, ska den personuppgifts-
ansvarige säkerställa att  

1. endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå 
syftet med användningen av tekniken behandlas, och  

2. insamlade personuppgifter inte sparas under längre tid än 
vad som är nödvändigt för att uppnå det ändamål för vilket 
uppgifterna samlades in. 
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
ska ges rätt att meddela föreskrifter i fråga om dessa krav.  

Skälen för förslaget  

Funktionen hos viss digital teknik som används vid insatser inom 
äldreomsorgen 

Om det inom äldreomsorgen används digital teknik som bygger på 
monitorering, sensorering eller positionering av den enskilde, 
innebär det att personuppgifter behandlas. Begreppen rör tekniska 
funktioner som kan finnas i digital teknik inom insatser i 
äldreomsorgen. Med monitorering avses en teknisk funktion som 
innebär att uppgifter om var den enskilde är och hur denne rör sig 
kan uppfattas visuellt, t.ex. en kamera. Med sensorering avses en 
teknisk funktion som innebär att uppgifter om den enskildes 
rörelser eller massa samlas in, t.ex. en matta som känner av en viss 
tyngd över en viss yta. Med positionering avses en teknisk funktion 
hos digital teknik som innebär att uppgifter om var den enskilde 
befinner sig samlas in, t.ex. en inbyggd gps-funktion i en klocka. Det 
gäller således både funktioner som ger uppgifter som innebär att den 
enskilde direkt kan identifieras och funktioner som ger uppgifter 
som innebär att den enskilde indirekt kan identifieras genom att 
utvisa en bestämd plats denne befinner sig på. Det beror på att det 
med hjälp av andra uppgifter än exempelvis en tydlig bild av ansiktet 
är möjligt att härleda personen till en viss adress och därmed indirekt 
till en viss identifierbar person. Teknik som bygger på monitorering, 
sensorering eller positionering får därför anses innebär att det sker 
en identifiering av personer, varför EU:s dataskyddsförordning är 
tillämplig vid personuppgiftsbehandling med hjälp av sådan teknik 
(jfr artikel 4.1 i EU:s dataskyddsförordning).  

Syftet med att utföra insatser med hjälp av digital teknik med 
funktioner som monitorering, sensorering eller positionering är som 
regel att snabbt kunna förebygga olyckor, eventuellt med sjukvård 
som följd. Genom kameratillsyn på bestämda tider kan den enskilde 
få regelbunden och punktlig nattlig tillsyn med möjlighet till larm 
för hjälp. För en del bidrar sådan nattillsyn också till en förbättrad 
nattsömn och därigenom förbättrad hälsa genom att inte bli störd av 
att omsorgspersoner kommer in i bostaden för fysisk tillsyn. Andra 
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kan dock uppleva tillsynen som skrämmande och insatsen riskerar i 
dessa fall inte att bidra till förbättrad sömn eller hälsa. Ytterligare ett 
syfte med nattillsyn med hjälp av digital teknik med funktionen 
monitorering kan vara att fördela resurser inom omsorgspersonalen 
mer effektivt. Det gäller exempelvis i de fall omsorgspersonal 
behöver resa mycket långa sträckor för att säkerställa att det inte har 
uppstått ett hjälpbehov för den enskilde under natten. Kameratillsyn 
bidrar i dessa fall också till att omsorgspersonal i stället kan utföra 
en insats till enskilda som har ett känt hjälpbehov nattetid och inte 
enbart behov av tillsyn. Den personuppgiftsansvarige behöver 
således i varje enskilt fall utvärdera syftet med en insats med hjälp av 
digital teknik som har funktioner som monitorering, sensorering 
eller positionering och om syftet också uppnås genom en sådan 
insats. Denna utvärdering behöver göras löpande under en insats.  

När uppgifterna samlas in på annat sätt än med hjälp av digital 
teknik påbörjas personuppgiftsbehandling i EU:s dataskydds-
förordnings mening när uppgifterna förs in i personakten. Det 
innebär att dataskyddsreglerna aktualiseras först vid denna tidpunkt. 
Användningen av digital teknik vid utförandet av insatser inom 
äldreomsorgen innebär dock att behandling av personuppgifter sker 
i realtid redan när insatsen utförs i stället för den senare tidpunkten 
när uppgifterna förs in i personakten. Av kraven på dataskydd i EU:s 
dataskyddsförordning följer dock att uppgiftsminimering ska 
eftersträvas även vid behandling av uppgifter i realtid genom att 
utnyttja inbyggda begränsningsfunktioner i tekniken (privacy by 
design eller the internet of things). Det saknas dock preciserade krav 
i SoLPUL på sådana begränsningsfunktioner, vilket innebär att den 
personuppgiftsansvarige direkt ska tillämpa bestämmelserna i 
artiklarna 24, 25 och 32 i EU:s dataskyddsförordning.  

Hemtjänstinsatser och insatser i särskilda boenden för äldre 
innebär alltid ett intrång i den personliga integriteten, oavsett om 
insatsen görs med hjälp av digital teknik eller inte. Användningen av 
digital teknik vid dessa insatser tydliggör dock integritetsintrånget, 
eftersom det finns en osäkerhet kring vilka som har möjlighet att ta 
del av de uppgifter som samlas in och också hur länge uppgifterna 
sparas. För att stärka tilliten till sådana insatser är det därför viktigt 
att tekniken är utrustad med effektiva dataskyddsåtgärder som bl.a. 
säkerställer uppgiftsminimering och lagringsbegränsning, se artikel 
5.1 c och e i EU:s dataskyddsförordning. I både EU:s dataskydds-
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förordning och nationell rätt finns därutöver krav på öppenhet och 
information till den enskilde om den teknik som används.  

EU:s dataskyddsförordning har inte några särskilda krav för 
teknik som innebär monitorering, sensorering eller positionering, 
utan den riskbedömning som beskrivs i artiklarna 24, 25 och 32 gäller 
även för den tekniken. Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer 
betonar emellertid att sådan övervakning kan tjäna många syften och 
också kan vara ett stöd bl.a. för enskilda personers liv och fysiska 
integritet. Europeiska dataskyddsstyrelsen lyfter även att kamera-
övervakning får ske även om känsliga personuppgifter kommer att 
behandlas. Även principerna om lagringsbegränsning och uppgifts-
minimering i artikel 5.1 c och e i EU:s dataskyddsförordning 
framhålls. Enligt riktlinjerna bör de personuppgifter som behandlas 
genom kameraövervakningen i de flesta fall raderas, helst 
automatiskt, efter några dagar (punkt 12 och 121 i Europeiska 
dataskyddsstyrelsens riktlinjer [3/2019] för behandling av person-
uppgifter genom videoenheter [version 2.0, 2020-01-29] för 
tolkning och tillämpning av EU:s dataskyddsförordning vid 
användning av kamera för övervakning av platser eller personer).  

Mot bakgrund av den bristande tilliten till viss digitala teknik som 
används i socialtjänstens insatser inom äldreomsorgen, av att kraven 
på dataskyddsåtgärder i EU:s dataskyddsförordning är generellt 
utformade och Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer bör det 
införas en ny bestämmelse i SoLPUL som tydliggör kraven på 
uppgifts- och lagringsminimering för sådana typer av funktioner i 
digital teknik som innebär ett särskilt stort integritetsintrång. En 
sådan bestämmelse bör ange att en personuppgiftsansvarig som 
tillhandahåller en insats inom hemtjänst eller särskilda boenden för 
äldre med hjälp av digital teknik med funktioner för monitorering, 
sensorering eller positionering måste säkerställa att endast de 
personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå syftet med 
användningen av tekniken i fråga behandlas. Bestämmelsen bör 
dessutom ange att de personuppgifter som samlas in med hjälp av 
tekniken i fråga inte heller sparas längre tid än vad som är nödvändigt 
för att uppnå ändamålet för vilket uppgifterna samlades in, dvs. med 
biståndsinsatsen i fråga. Genom en sådan bestämmelse tydliggörs 
vikten av kraven på uppgifts- och lagringsminimering i artikel 5.1 c 
och e i EU:s dataskyddsförordnings, något som bedöms vara särskilt 
angeläget när insatser inom äldreomsorgen utförs med hjälp av 
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digital teknik med funktioner för monitorering, sensorering eller 
positionering. Detta eftersom intrånget i den personliga integriteten 
riskerar att bli större när insatsen utförs med sådan teknik än när den 
utförs på annat sätt, se även avsnitt 5.1.2.  

Vilka uppgifter som är nödvändiga att samla in genom 
användningen av tekniken i fråga kan variera beroende på vilken 
teknisk lösning som används och vad som är insatsens syfte.  

Beroende på vad syftet är med en biståndsinsats som ges med 
hjälp av digital teknik med funktioner som möjliggör monitorering, 
sensorering eller positionering behöver socialtjänsten således i varje 
enskild situation bedöma vilka uppgifter som är nödvändiga för att 
uppnå syftet med användningen av tekniken i fråga och hur länge 
dessa uppgifter behöver sparas.  

Om insatsens syfte är att säkerställa den enskildes behov av 
trygghet och säkerhet i sitt hem och i sin vardag, kan det vara 
nödvändigt att behandla uppgifter om var den enskilde befinner sig, 
liksom uppgifter om den enskildes namn, adress och telefon-
nummer. Däremot behöver sannolikt inte uppgifter om exempelvis 
den enskildes utseende, röst, puls eller hjärtslag samlas in eftersom 
det inte kan anses vara uppgifter som är nödvändiga för att kunna 
genomföra insatsen i fråga. Det är också uppgifter, vars insamlande 
kan begränsas genom att utnyttja inbyggda begränsningsfunktioner 
i tekniken (privacy by design eller the internet of things), jfr artikel 
25 i EU:s dataskyddsförordning. 

En uppgift om var den enskilde befinner sig är endast relevant när 
insatsen utförs. En sådan uppgift bör kunna gallras relativt 
omgående efter insatsens genomförande, eftersom ett eventuellt 
hjälpbehov ska tillgodoses omedelbart och uppgiften därefter 
förlorat sin betydelse, vilket också är i linje med Europeiska 
dataskyddsstyrelsens riktlinjer. Det är dock nödvändigt att spara 
vissa uppgifter, t.ex. att tillsyn med hjälp av kamera har skett på det 
sätt man har kommit överens med den enskilde om eller att ett 
hjälpbehov har uppstått. Det är uppgifter som i regel dokumenteras 
i en logglista och är därför nödvändiga att spara för att uppnå 
ändamålet med insatsen i fråga. Logglistan ska enligt SKR:s 
Gallringsråd nr 5 gallras efter två år.  

Eftersom kommuner kommer att omfattas av de föreslagna 
bestämmelserna om uppgifts- och lagringsminimering, är fråga om 
föreskrifter som enligt 8 kap. 2 § första stycket tredje punkten 
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regeringsformen ska meddelas i lag. Förslaget är därför att de nya 
bestämmelserna förs in som en ny 9 § i SoLPUL. Den nya paragrafen 
bör av tydlighetsskäl föregås av en ny rubrik om funktionskrav på 
digital teknik. 

Särskilda regler vid kameratillsyn 

Kameratillsyn innebär att uppgifter samlas in genom en 
monitoreringsfunktion som registrerar rörliga bilder. Idag används 
vanligen en kamera som är kopplad till en videoenhet. Till 
videoenheten kan vid behov en ljudfunktion kopplas. För det fall en 
personuppgiftsansvarig vill använda kamera vid insatser avseende 
nattillsyn inom hemtjänst eller särskilda boenden behöver vissa 
bestämmelser i kamerabevakningslagen (2018:1200) beaktas innan 
insatsen genomförs. Ansökan om tillstånd om att kamerabevaka ett 
särskilt boende eller inom hemtjänsten behövs emellertid inte, då det 
inte är fråga om bevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, 
7 § kamerabevakningslagen. Däremot behöver andra regler i 
kamerabevakningslagen beaktas, t.ex. om upplysning om kamera-
bevakning (15 §), förhandlingsskyldighet med arbetstagar-
organisationer (21 §) och tystnadsplikt avseende det inspelade 
materialet (22 §). 

Personövervakning i kamerabevakningslagens mening sker när 
personer kan identifieras genom övervakningen. Identifiering är 
möjlig när man utan större osäkerhet kan skilja de personer som 
iakttas från andra personer, t.ex. om hela personen eller personens 
ansikte syns tydligt. Även sådant som utmärkande klädsel, speciella 
kroppsrörelser eller särskild kroppskonstitution kan möjliggöra 
identifiering (prop. 2017/18:231 s. 21). Utifrån denna definition är 
en insats i form av nattillsyn med hjälp av kamera, där det inte är 
möjligt att identifiera den enskilde, inte personbevakning i 
kamerabevakninglagens mening. I de fall nattillsynen i dessa fall sker 
regelbundet är det således inte heller fråga om kamerabevakning. 
Däremot är det alltid fråga om personuppgiftsbehandling, då det 
med hjälp av andra uppgifter än den bild monitoreringsfunktionen 
registrerar går att härleda personen i fråga till en viss adress och 
därmed indirekt till en viss identifierbar person.  
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En insats med hjälp av kamera i den privata bostaden får alltid 
anses innebära ett betydande intrång i den personliga integriteten, 
varför principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som 
standard (jfr artikel 25 i EU:s dataskyddsförordning) är särskilt 
viktiga att beakta för att i största möjliga mån begränsa integritets-
intrånget för den enskilde. Den personuppgiftsansvarige behöver 
genomföra och integrera lämpliga tekniska åtgärder för att skydda 
de enskildas rättigheter och t.ex. se till att inte fler personuppgifter 
behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.  

Inbyggd integritetsskyddande teknik kan exempelvis vara 
funktioner som begränsar vilka personuppgifter som samlas in 
genom att automatiskt maskera bildmaterialet så att det inte är 
möjligt att identifiera personer i fråga. Vidare kan vissa kameror 
ställas in för aktivering först efter olika typer av larm, onormala 
rörelsemönster eller särskilda ljud, vilket begränsar den tid under 
vilken uppgifter samlas in. Andra tekniska skyddsåtgärder går ut på 
att begränsa lagringstiden så att registrerade uppgifter endast sparas 
i realtid eller en mycket kort tid efter registreringen. Även kamerans 
placering i bostaden eller boendet väger in i bedömningen av 
integritetsintrånget. Kamerans placering bör vara på ett sätt som 
minskar integritetsintrånget i största möjliga mån och den bör inte 
vara rörligt monterad. Kameran bör inte heller kunna styras manuellt 
eller ha optik som innebär att det går att zooma. För det fall en 
mikrofon är kopplad till videoenheten bör den som regel vara 
avstängd, men i vissa fall ändå kunna slås på av den som ansvarar för 
kamerabevakningsinsatsen för att vid behov kommunicera med den 
enskilde. Kameratillsynen bör om möjligt också utföras på tider då 
så få människor som möjligt uppehåller sig inom området. Även 
alternativa åtgärder behöver övervägas och bedömas vara 
otillräckliga för att uppnå önskat syfte.  

Den personuppgiftsansvarige behöver komma överens med den 
enskilde om hur ofta tillsyn ska göras, liksom hur långt intervall som 
ska löpa mellan extra kontroller om den enskilde inte befinner sig på 
platsen och hur många extra kontroller som ska göras innan en 
uppföljningsinsats vidtas med tillsyn av personal. En sådan överens-
kommelse gör den enskilde mer delaktig i insatsens utformning och 
kan också skapa en ökad tillit till en insats med hjälp av digital teknik.  
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Integritetsöverväganden inför en insats som utförs med hjälp av digital 
teknik 

Det följer av artiklarna 24, 25 och 32 i EU:s dataskyddsförordning 
att den personuppgiftsansvarige behöver göra en riskbedömning 
innan en insats tillhandahålls med hjälp av digital teknik. Syftet med 
användningen av tekniken ska formuleras och det ska säkerställas att 
integritetsintrånget blir så litet som möjligt för den enskilde. Det 
innebär att den personuppgiftsansvarige behöver överväga på vilket 
sätt insatsen säkerställer uppgifts- och lagringsminimering av de 
uppgifter som samlas in av den digitala tekniken. Detta görs i syfte 
att begränsa intrånget i den enskildes personliga integritet i största 
möjliga mån. Den personuppgiftsansvarige behöver alltså redan vid 
planeringen av inköpen av den digitala tekniken ställa krav på vissa 
inbyggda funktioner som möjliggör uppgifts- och lagrings-
minimering, dvs. kravspecifikationen behöver innehålla funktions-
krav för den digitala teknik som upphandlas.  

När sedan den personuppgiftsansvarige överväger en konkret 
insats i form av hemtjänst eller särskilt boende för äldre, behöver det 
övervägas om den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå genom 
ett utförande med hjälp av digital teknik eller om en annan form av 
utförande i stället är lämpligare. En alternativ åtgärd till exempelvis 
trygghetskamera nattetid kan vara att tillsynen sker genom att 
personal under ett eller flera tillfällen kommer in i den enskildes 
bostad och sovrum för att kontrollera om hon eller han sover i sin 
säng eller har behov av hjälp. Det krävs även vid detta alternativ att 
den enskilde känner tillit till insatsen, att personalen endast tittar till 
den enskilde, lämnar bostaden och sedan håller tyst om vad som i 
övrigt har uppfattats i bostaden via syn, hörsel eller lukt. En sådan 
alternativ insats måste också anses innebära ett betydande intrång i 
den boendes personliga integritet. Personligt utförande av en 
tillsynsinsats kan således ur integritetssynpunkt framstå som ett 
större intrång i den personliga integriteten än ett utförande med 
hjälp av digital teknik, eftersom tekniken ofta har inbyggda 
funktioner som innebär att uppgiftsinsamlingen kan begränsas och 
också raderas förhållandevis snabbt. I exemplet med kameratillsyn 
finns funktioner som möjliggör att den enskilde inte kan identifieras 
i bild genom värmekamera eller med hög upplösning av bildskärpan.  
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Den personuppgiftsansvarige behöver också överväga hur snabbt 
den enskildes behov av trygghet behöver tillgodoses. Digital teknik 
säkerställer att larm utlöses omedelbart när en viss händelse inträffar, 
t.ex. ett fall. Bor den enskilde tillsammans med någon som har 
förmåga att själv larma, kanske det inte är nödvändigt med en teknisk 
lösning som automatiskt utlöser ett larm. Men för det fall den 
enskilde bor ensam eller inte kan få hjälp av någon i hushållet, kan 
ett mobilt trygghetslarm, en larmmatta eller en trygghetskamera 
snabbt larma och på så sätt säkerställa den enskildes trygghet på ett 
bättre sätt än personlig ledsagning eller tillsyn på vissa tider. 

Bemyndigande krävs för preciserade funktionskrav  

Utifrån gällande regelverk om personuppgiftshantering vid 
användningen av teknik som innebär monitorering, sensorering eller 
positionering vid insatser inom äldreomsorgen kan det konstateras 
att det är väsentligt att syftet med att utföra insatsen behöver vägas 
mot det integritetsintrång användningen av tekniken innebär. Varje 
situation har olika förutsättningar och ytterst bygger insatsens 
genomförande också på den enskildes rätt till självbestämmande.  

Den riskbedömning den personuppgiftsansvarige ska göra 
framgår av artiklarna 24, 25 och 32 i EU:s dataskyddsförordning. 
Den bedömningen ska formulera ett berättigat syfte med 
användningen av tekniken och utforma dess funktion så att 
integritetsintrånget för den enskilde blir så litet som möjligt. 
Principerna om uppgifts- och lagringsminimering i artikel 5.1 c och 
e är vägledande.  

Bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning är dock allmänt 
hållna och som tidigare har sagts i detta avsnitt finns det anledning 
att av integritetshänsyn tydliggöra att den personuppgiftsansvarige 
ska säkerställa att digital teknik som innebär monitorering, 
sensorering eller positionering använder funktioner som innebär 
uppgifts- och lagringsbegränsning.  

Olika tekniska funktionskrav kan ställas utifrån en mängd olika 
omsorgsbehov. Det bedöms därför inte vara möjligt att i SoLPUL 
formulera alla de funktionskrav som bör ställas för att uppnå 
uppgifts- och lagringsbegränsning. Det finns också en risk för att 
detaljerade bestämmelser i lag visar sig olämpliga på sikt på grund av 
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t.ex. en teknisk utveckling inom områden som idag inte kan 
överblickas. Möjligheterna att lagstifta om olika åtgärder är därför 
begränsade.  

Det får därför anses att en mer lämplig väg att med stöd av 8 kap. 
3 och 10 §§ regeringsformen delegera föreskriftsrätten till 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. En 
reglering på en lägre nivå bör ge bättre förutsättningar att anpassa 
kraven till de aktuella och funktionstekniska behov och 
förutsättningar som finns. Det kommer att finnas behov av att 
förtydliga den föreslagna bestämmelsen i 9 § SoLPUL på ett sätt som 
kan passa de verksamheter som tillhandahåller insatser i form av 
hemtjänst eller särskilda boenden för äldre och som ska beakta 
dataskyddsreglerna vid utförandet av dessa insatser. Det bedöms 
därför ändamålsenligt att regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får rätt att meddela föreskrifter om 
funktionskrav avseende digital teknik som innebär särskilt stort 
integritetsintrång för den enskilde, dvs. teknik med funktioner som 
möjliggör monitorering, sensorering eller positionering vid insatser 
i form av hemtjänst eller särskilda boenden för äldre. Bemyndigandet 
bör framgå av en ny punkt i 11 § SoLPUL.  

5.2.4 Förstärkning av säkerhetsåtgärder inom socialtjänsten  

Förslag: Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska 
ha följande skyldigheter:  

1. Bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst 
till sådana uppgifter om enskilda som förs helt eller delvis 
automatiserat. Sådan behörighet ska begränsas till vad som 
behövs för att fullgöra arbetsuppgifter inom socialtjänsten.  

2. Se till att åtkomst till sådana uppgifter om enskilda som förs 
helt eller delvis automatiserat dokumenteras och kan 
kontrolleras.  

3. Göra systematiska och återkommande kontroller av om 
någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter som förs helt eller 
delvis automatiserat.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
ska ges rätt att meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet 
för åtkomst till uppgifter som förs helt eller delvis automatiserat, 
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om dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst och i 
fråga om säkerhetsåtgärder vid helt eller delvis automatiserad 
behandling av personuppgifter. 

Skälen för förslaget   

Integritetsstärkande åtgärder enligt EU:s dataskyddsförordning 

Informationssäkerhet är en grundläggande säkerhetsåtgärd inom all 
uppgiftshantering. Informationssäkerhet handlar om att säkerställa 
tillgången till korrekt information och skyddet för individers 
personliga integritet. Utgångspunkten är den grundläggande 
principen i artikel 5.1 f i EU:s dataskyddsförordning om integritet 
och konfidentialitet, se avsnitt 4.6.4.  

På ett övergripande plan ska den personuppgiftsansvarige enligt 
artikel 24.1 i EU:s dataskyddsförordning genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna 
visa att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med 
dataskyddsförordningen. Vilka åtgärder som är lämpliga bedöms 
med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och 
ändamål samt riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter. 
Vid behov ska åtgärderna ses över och uppdateras. Organisatoriska 
åtgärder kan vara att organisera verksamheten på så sätt att så få 
personer som möjligt har tillgång till de behandlade person-
uppgifterna och att det är tydligt vem som får besluta att inleda en 
behandling av personuppgifter. Tekniska åtgärder kan t.ex. vara 
behörighetssystem för att reglera tillgången till personuppgifterna.  

Den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen av 
personuppgifter utförs i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 
Att tillämpa sådana uppförandekoder som beskrivs i artikel 40 eller 
certifieringsmekanismer som beskrivs i artikel 42 är exempel på hur 
korrekt behandling av personuppgifter kan visas, se artikel 24.3.  

Artikel 25 preciserar vilka åtgärder den personuppgiftsansvarige 
ska överväga för att säkerställa ett effektivt genomförande av 
dataskyddsprinciper och för integrering av de nödvändiga skydds-
åtgärderna vid behandlingen av personuppgifter. Åtgärderna utgår 
från inbyggt dataskydd (privacy by design) och dataskydd som 
standard (privacy by default). Inbyggt dataskydd innebär att den 
personuppgiftsansvarige redan vid utformningen av it-system och 
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rutiner tar hänsyn till integritetsskyddsreglerna så att inte fler 
personuppgifter än nödvändigt behandlas i onödan. Dataskydd som 
standard innebär att befintliga inställningar i en tjänst utnyttjas i 
syfte att förhindra att personuppgifter behandlas i onödan. Den 
personuppgiftsansvarige behöver således redan tidigt i besluts-
processen beakta dataskyddsregleringen och utforma datasystemen 
så att dataskyddsprinciperna respekteras. Europeiska dataskydds-
styrelsen har gett ut riktlinjer (4/2019) om inbyggt dataskydd och 
dataskydd som standard, ver. 2 antagen 2020-10-20. Även 
Europeiska dataskyddsombudsmannen har gett ut en vägledning om 
inbyggt dataskydd (Opinion 5/2018 Preliminary Opinion on 
privacy by design).  

Utöver nämnda tekniska och organisatoriska åtgärder finns 
bestämmelser om skyldighet för den personuppgiftsansvarige att, i 
förhållande till riskerna, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, se artikel 
32. Bestämmelsen preciserar inte exakt vilka säkerhetsåtgärder som 
ska vidtas, utan den personuppgiftsansvarige ska bedöma behovet 
utifrån den senaste utvecklingen av tillgängliga säkerhetsfunktioner, 
genomförandekostnaderna, behandlingens art, omfattning, 
sammanhang och ändamål samt riskerna för fysiska personers 
rättigheter och friheter. Särskild hänsyn ska tas till de risker som 
behandlingen av personuppgifterna medför, i synnerhet oavsiktlig 
eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörigt röjande 
av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, 
lagrats eller på annat sätt behandlats.  

Den personuppgiftsansvarige behöver därutöver ha rutiner för att 
upptäcka, åtgärda och dokumentera olika slags incidenter som rör 
personuppgifter, artikel 33.5 i EU:s dataskyddsförordning. Det 
gäller personuppgiftsincidenter såsom förlust eller ändring av, 
obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till en personuppgift, 
artikel 4.12. En incident ska även anmälas till IMY så snart den 
personuppgiftsansvarige får vetskap om den, såvida det inte är 
osannolikt att den medför en risk för fysiska personers rättigheter 
och friheter, artikel 33.1. 

Bestämmelserna om integritetsstärkande åtgärder i EU:s 
dataskyddsförordning bygger på en riskbaserad metod som bl.a. 
innebär att den personuppgiftsansvarige måste göra en generell 
riskbedömning för att identifiera vilka åtgärder som ska vidtas för 
att minska riskerna. I denna metod ingår också att göra en 
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konsekvensbedömning, om behandlingen av personuppgifter 
riskerar att medföra särskilt hög risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter, artikel 35. Konsekvensbedömningen ska 
göras innan behandling av personuppgifter påbörjas.  

IMY har i enlighet med artikel 35.4 beslutat om en 
kompletterande förteckning över det slags behandlingsverksamheter 
som omfattas av kravet på en konsekvensbedömning avseende 
dataskydd, beslut 2019-01-19, dnr DI-2018-13200. Om den 
planerade personuppgiftsbehandlingen uppfyller minst två av de nio 
förtecknade kriterierna anger IMY att en konsekvensbedömning 
avseende dataskydd bör göras i fråga om den planerade 
behandlingen. Enligt IMY gäller det t.ex. i de fall behandlingen  

• avser känsliga personuppgifter enligt artikel 9 eller uppgifter som 
är av mycket personlig karaktär, t.ex. ett sjukhus som lagrar 
patientjournaler, ett företag som samlar in lokaliseringsuppgifter 
eller en bank som hanterar finansiella uppgifter,  

• avser personuppgifter om personer som av något skäl befinner sig 
i ett underläge eller i beroendeställning och därför är sårbara, t.ex. 
barn, anställda, asylsökande, äldre och patienter, eller  

• innebär användning av ny teknik eller nya organisatoriska 
lösningar, t.ex. en sakernas internetapplikation (Internet of 
things, IoT).  

Den personuppgiftsansvarige ska också dokumentera vilka åtgärder 
som ska vidtas för att garantera säkerheten i personuppgifts-
behandlingen. Om den personuppgiftsansvarige anser att det 
fortfarande finns en hög risk med personuppgiftsbehandlingen i 
fråga, behöver den personuppgiftsansvarige initiera s.k. förhands-
samråd med IMY innan behandlingen påbörjas, artikel 36.  

En konsekvensbedömning behöver emellertid inte göras om den 
planerade personuppgiftsbehandlingen har sin rättsliga grund i en lag 
eller förordning och en konsekvensbedömning därför redan hade 
gjorts när lagen eller förordningen fastställdes, artikel 35.10. 
Registerförfattningar som tillåter behandling av känsliga person-
uppgifter innehåller i regel olika uttryckliga bestämmelser om vad 
som bedömts vara lämpliga skyddsåtgärder. Det kan vara 
bestämmelser om sökbegränsningar, restriktioner för elektronisk 
åtkomst, behörighetstilldelning och loggkontroll, restriktioner för 
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vad som får vara mer allmänt tillgängligt i den aktuella 
organisationen osv. Vid anpassningen av lagar inom Social-
departementets verksamhetsområde till EU:s dataskyddsförordning 
har regeringen uttalat följande om behovet att göra konsekvens-
bedömning vid behandling som utförs med stöd av rättslig 
förpliktelse enligt artikel 6.1 c respektive allmänt intresse eller 
myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e. Det får förutsättas att de 
ändamål som fastställts i befintliga registerförfattningar vad gäller att 
fullgöra rättslig förpliktelse, allmänt intresse eller myndighets-
utövning i samband med tidigare författningsarbeten har bedömts 
vara relevanta och proportionerliga i förhållande till det integritets-
intrång personuppgiftsbehandlingen kan innebära. Regeringen anser 
att det i sådana fall inte är nödvändigt för den personuppgifts-
ansvarige att göra ytterligare konsekvensbedömningar i de fall 
behandlingen av personuppgifter har stöd i befintliga register-
författningar (prop. 2017/18:171 s. 83 f.). 

Av artikel 35.10 följer att den personuppgiftsansvarige vid behov 
ska se över sin personuppgiftsbehandling i syfte att bedöma om den 
genomförs i enlighet med konsekvensbedömningen. Förnyad 
konsekvensbedömning kan därför ändå bli aktuellt om den 
personuppgiftsansvarige börjar använda ny teknik eller en ny typ av 
personuppgiftsbehandling, som inte har omfattats av tidigare 
konsekvensbedömning. En förutsättning är dock fortfarande att det 
är sannolikt att förändringen i fråga medför hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter, se skäl 90.  

Befintlig reglering av vissa integritetsstärkande åtgärder inom 
socialtjänstens verksamhet 

För socialtjänstens verksamhet finns vissa säkerhetsåtgärder 
föreskrivna i socialtjänstlagen, SoLPUL, SoLPUF, Socialstyrelsens 
föreskrifter samt tryckfrihetsförordningen. Det gäller säkerhets-
åtgärder som rör lagringsminimering, åtkomstbegränsning samt 
begränsning av sammanställning av personuppgifter och 
användningen av sökbegrepp.  

I enlighet med principen om lagringsminimering ska 
anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden 
som regel gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i 
akten (12 kap. 1 § socialtjänstlagen). För enskild verksamhet är 
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fristen kortare, gallring ska ske redan efter två år (7 kap. 3 § 
socialtjänstlagen). Gallringsbestämmelserna bygger på att social-
nämnderna eller enskilda som bedriver verksamhet inom 
socialtjänsten inte bör arkivera mer material än som är nödvändigt 
för den egna verksamheten. Bestämmelsen innebär att person-
uppgifter lagras en kortare tid inom socialtjänsten, vilket begränsar 
mängden personuppgifter i socialtjänstens system. Gallringsregeln 
fungerar därmed som en integritetsstärkande åtgärd i enlighet med 
EU:s dataskyddsförordning.  

Av 11 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen framgår att 
obehöriga inte ska kunna ta del av handlingar som rör enskildas 
personliga förhållanden. Ytterligare specificering av hur sådan 
behörighets- och åtkomstbegränsning uppnås saknas emellertid, 
vilket innebär att socialtjänsten i varje kommun får bedöma vilka 
behörighets- och åtkomstbegränsningar de vill genomföra för att 
uppfylla kraven i EU:s dataskyddsförordning. Av 4 kap. 8 § tredje 
stycket och 9 § tredje stycket 1 Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS föreskrivs dock att 
det ska vara möjligt att fastställa vilka personer som har upprättat en 
handling i en personakt eller har vidtagit en åtgärd som journalförs. 
Det innebär att det ska vara möjligt att fastställa vem eller vilka som 
har lagt in en personuppgift för behandling i det system som 
hanterar personalakten och journalen. Men det saknas alltså 
uttryckliga föreskrifter om att det också ska gå att fastställa vem eller 
vilka som har haft åtkomst till uppgifterna i fråga.  

Att säkerställa identiteten av den som bereder sig åtkomst, dvs. 
autentisering, är således en viktig integritetsstärkande säkerhets-
åtgärd. Det är särskilt viktigt om uppgifterna är åtkomliga via öppna 
nät som internet eller molntjänster. Genom autentisering 
kontrolleras identiteten av den som loggar in i ett system kontrol-
leras. Datainspektionen (numera IMY) har i ett beslut (2016-02-17, 
dnr 1805-2015) förelagt en kommunal nämnd att säkerställa att den 
autentiseringsmetod som används uppfyller kraven på stark 
autentisering vid åtkomst över öppet nät såsom internet och 
molntjänster. Med stark autentisering avses en kontroll av uppgiven 
identitet på två olika sätt. För åtkomst till personuppgifter inom 
socialtjänsten över öppna nät krävs det således enligt IMY en 
inloggning med stark autentisering. SoLPUL har ingen direkt 
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reglering som ställer krav på stark autentisering, utan det framgår 
indirekt av kraven i artikel 32 i EU:s dataskyddsförordning. Där 
föreskrivs att den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en i 
förhållande till risken lämplig säkerhetsnivå.  

Ytterligare en säkerhetsåtgärd för socialtjänsten gäller samman-
ställning av uppgifter och sökbegrepp. Regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer har bemyndigats att utfärda 
föreskrifter om sökbegrepp, direktåtkomst och samkörning av 
personuppgifter i socialtjänstens verksamhet, 11 § SoLPUL. När det 
gäller sökbegrepp följer det av offentlighetsprincipen att även en 
upptagning för automatiserad behandling är en handling som anses 
vara förvarad hos myndigheten, om upptagningen är tillgänglig i den 
datorutrustning som finns hos myndigheten, 2 kap. 6 § tryckfrihets-
förordningen. En upptagning för automatiserad behandling kan 
bestå av allt från enstaka uppgifter till mycket stora informations-
samlingar, inklusive personuppgifter. Myndighetens skyldighet att 
sammanställa uppgifter ur sitt datasystem är dock begränsad till att 
gälla endast om sammanställningen kan göras tillgänglig med 
rutinbetonade åtgärder, 2 kap. 6 § andra stycket tryckfrihets-
förordningen. Vidare finns det i 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen 
ytterligare en begränsning för sammanställningar som innehåller 
personuppgifter, enligt vilken det är möjligt att begränsa en 
myndighets befogenheter att göra sammanställningar av person-
uppgifter i lag eller förordning i syfte att skydda den enskildes 
personliga integritet. Sådan befogenhetsinskränkning finns för 
socialtjänstens verksamhet i 15 och 20 §§ SoLPUF. För kommuner 
och enskild verksamhet gäller därför att endast uppgifter om namn 
eller uppgifter om person-, samordnings- eller ärendenummer får 
användas som sökbegrepp vid sökning efter uppgifter eller i 
samband med sammanställningar.  

Det finns inga närmare föreskrifter om direktåtkomst eller 
sökningar och behörighetskontrollsystem.  

Integritetsstärkande åtgärder behövs avseende tilldelning av 
behörighet för elektronisk åtkomst och kontroll av elektronisk åtkomst 

Det ligger i socialtjänstens uppdrag att en stor mängd person-
uppgifter måste behandlas för att kunna genomföra uppdraget och 
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många uppgifter är känsliga personuppgifter eller på annat sätt 
integritetsnära. Personuppgifterna samlas bl.a. in i samband med att 
personal utför en insats i den enskildes bostad eller boende. 
Personalen för sedan över uppgifter de har uppfattat till personakten 
med tillhörande sökregister i enlighet med socialtjänstens 
dokumentationskrav, 11 kap. 5 och 6 §§ socialtjänstlagen. Som 
tidigare har beskrivits i denna promemoria innebär dokumentations-
kravet att principerna om uppgifts- och lagringsminimering i artikel 
5.1 c och e i EU:s dataskyddsförordning säkerställs.  

När uppgifterna samlas in på annat sätt än med hjälp av digital 
teknik påbörjas personuppgiftsbehandling i EU:s dataskydds-
förordnings mening när uppgifterna förs in i personakten. Det 
innebär att dataskyddsreglerna aktualiseras först vid denna tidpunkt. 
Användningen av digital teknik inom äldreomsorgen kan i vissa fall 
innebära att behandling av personuppgifter tidigareläggs och 
påbörjas i realtid redan när insatsen utförs i stället för vid den senare 
tidpunkt när uppgifterna förs in i personakten. Med hänsyn till att 
användningen av digital teknik inom socialtjänsten kan innebära 
integritetsintrång av varierande grad är det viktigt att integritets-
stärkande åtgärder vidtas i form av inbyggd informationssäkerhet 
samt behörighets- och åtkomstkontroll. Det åligger den person-
uppgiftsansvarige att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas utifrån 
de krav som framgår av EU:s dataskyddsförordning, socialtjänst-
lagen, SoLPUL och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:5). 
Vid behov kan det också finns behov att göra en konsekvens-
bedömning enligt artikel 35 av den tekniska lösning som den 
personuppgiftsansvarige väljer att använda i verksamheten. 

Användningen av digital teknik vid verkställighet av insatser 
inom socialtjänsten innebär att personuppgifter behandlas innan 
uppgifterna förs in i en personakt. Här kan det inledningsvis 
konstateras att redan de nuvarande bestämmelserna i 11 kap. 5 § 
andra stycket socialtjänstlagen egentligen uttrycker det man vill 
uppnå, nämligen att obehöriga inte ska få tillgång till den integritets-
känsliga informationen och att en anställd inte ska ges åtkomst till 
personakter m.m. i vidare omfattning än vad hon eller han behöver 
för sitt arbete. Det finns emellertid inte några detaljerade före-
skrifter om restriktioner för elektronisk behörighets- och åtkomst-
tilldelning och uppföljande kontroll (inklusive loggkontroll) inom 
socialtjänsten. Behörighets- och åtkomstreglering med uppföljande 
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kontroll är informationssäkerhetsåtgärder som är grundläggande för 
att säkerställa ett adekvat dataskydd, men det är inte tydligt uttalade 
säkerhetsåtgärder för socialtjänstens verksamhet. Av artiklarna 24, 
25 och 32 i EU:s dataskyddsförordning följer dock skyldigheten att 
säkerställa lämpliga säkerhetsåtgärder även för personuppgifts-
behandling genom digital teknik och för all annan personuppgiftes-
behandling inom socialtjänsten. Bestämmelserna är direkt tillämp-
liga, men kan behöva preciseras i nationell rätt.  

En allt för bred behörighet till personuppgifter inom social-
tjänsten innebär att personal även kan få tillgång till uppgifter som 
de inte alltid behöver för att kunna utföra sitt arbete. Risken för att 
uppgifter sprids på grund av slarv eller okunnighet ökar därmed. Att 
uppgifterna finns tillgängliga för många ökar också risken för att 
personal medvetet begår dataintrång i syfte att ta del av uppgifter om 
enskilda som de inte arbetar med, t.ex. om en enskild är en känd 
person, granne eller nära anhörig. Konsekvenser av att uppgifter 
hamnar fel och hur allvarligt det är beror på uppgifternas art, vem 
det rör och andra omständigheter. Den enskildes upplevelse av att 
fler tar del av uppgifterna än vad som är nödvändigt för insatsernas 
utförande är också viktig. För många kan det upplevas som 
obehagligt att veta att fler har tillgång till uppgifterna än vad som är 
nödvändigt. När verksamheter inom socialtjänsten brister i 
informationssäkerhet är det således allvarligt. Om det ska vara 
möjligt att i ökad omfattning använda digital teknik vid insatser 
inom hemtjänst eller särskilda boenden för äldre, måste sådana 
brister åtgärdas för att de enskilda ska känna tillit och tilltro till 
användningen av tekniken. Åtgärder behöver vidtas innan tekniken 
i fråga börjar användas.  

Det finns inga krav i EU:s dataskyddsförordning på att säkerhets-
åtgärder ska preciseras i nationell rätt, men det är vanligt att 
säkerhetskrav preciseras i registerförfattningarna för att tydliggöra 
för personuppgiftsansvariga vilken typ av åtgärder som behövs. Ett 
exempel på sådan precisering är 4 kap. patientdatalagen (2008:355) 
om behörighetstilldelning, åtkomstkontroll och inre sekretess, där 
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har 
bemyndigats att göra ytterligare förtydliganden. Regeringen har 
med stöd av bemyndigandet i sin tur bemyndigat Socialstyrelsen att 
meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst och 
för åtkomstkontroll samt generellt för säkerhetsåtgärder, se 2 och 
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3 §§ patientdataförordningen (2008:360) och Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring 
och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.  

Registerförfattningar som tillåter behandling av känsliga person-
uppgifter innehåller som regel olika uttryckliga bestämmelser om 
vad som bedömts vara lämpliga skyddsåtgärder. Socialtjänsten 
saknar emellertid mer detaljerade föreskrifter om behandlingen av 
personuppgifter i likhet med dem som finns på hälso- och 
sjukvårdens område. Det innebär att den personuppgiftsansvarige 
själv behöver bedöma vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga och 
lämpliga att vidta utifrån främst artiklarna 24, 25 och 32 i EU:s 
dataskyddsförordning och tillämpliga svenska bestämmelser.  

Användningen av digital teknik vid insatser för äldre innebär 
emellertid att känsliga uppgifter och andra integritetsnära uppgifter 
som rör enskildas personliga förhållanden avseende vissa omsorgs-
behov behandlas. Det är fråga om uppgifter som alltid uppfattas vid 
alla insatser, men som vid användningen av digital teknik behandlas 
mer systematiskt i realtid och också lagras i systemet innan 
överföring till verksamhetssystem eller gallring sker. Vid insatser 
utan digital teknik påbörjas personuppgiftsbehandlingen först när de 
insamlade uppgifterna förs in i personakten. Användningen av 
digital teknik förutsätter därför att den enskilde känner tillit till 
användningen av tekniken för att acceptera användningen. Den 
enskilde ska kunna lita på att obehöriga inte kan ta del av 
personuppgifter som behandlas av de tekniska funktionerna och att 
inte fler uppgifter än nödvändigt behandlas.  

Tilliten behöver emellertid gälla för all personuppgiftsbehandling 
inom socialtjänstens verksamhet, inte enbart de fall när 
behandlingen sker på grund av insatser som utförs med hjälp av 
digital teknik inom äldreomsorgen. De personuppgifter som 
hanteras av socialtjänsten generellt är lika känsliga som de som 
hanteras i hälso- och sjukvården. Det kan t.ex. handla om 
information om sjukdom och mående, familjesituation, religiös 
tillhörighet eller ekonomi. Det är mycket viktigt att endast de som 
behöver uppgifter om den enskilde för sina arbetsuppgifter har 
tillgång till dem. Det bedöms därför behövas en precisering av 
säkerhetsåtgärder för behörighet, åtkomst och kontroll i SoLPUL 
med möjlighet för regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter med precisering av 
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sådana åtgärder i förordning och föreskrift. En sådan ordning bör 
likna den reglering av säkerhetsåtgärder som idag finns inom hälso- 
och sjukvårdsområdet. Eftersom SoLPUL är en ramlagstiftning och 
föreskrifterna kan behöva utformas med hänsyn till kommunernas 
organisation av socialtjänstens verksamhet, är det svårt att i lag med 
generella termer reglera hur behörighetstilldelningen till omsorgs-
personal och andra befattningshavare bör utformas. Närmare rikt-
linjer och föreskrifter bör därför meddelas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer.  

Utifrån vad som har framförts ovan finns det således behov av att 
precisera bestämmelser om den personuppgiftsansvariges ansvar att 
säkerställa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för 
socialtjänstens personuppgiftshantering. Sådana åtgärder ska syfta 
till att förhindra obehörig åtkomst till socialtjänstens person-
uppgifter och att öka tilliten för socialtjänstens behandling av 
personuppgifter bl.a. i de fall insatser inom äldreomsorgen ges med 
hjälp av digital teknik. Förslaget innebär för det första att alla 
användare inom socialtjänstens verksamhet tilldelas en individuell 
behörighet vid inloggning i verksamhetssystem som innehåller 
personuppgifter. Ansvaret vid tilldelning av behörighet för 
elektronisk åtkomst innefattar en skyldighet att göra aktiva och 
individuella behörighetstilldelningar utifrån analyser av vilken 
information olika personalkategorier och olika slags verksamheter 
behöver (behovsanalys). Användarna behöver tilldelas rätt behörig-
het, dvs. tillräcklig behörighet, för att kunna utföra sina arbetsupp-
gifter på ett säkert sätt, utan att behörigheten blir mer omfattande 
än vad som är nödvändigt. Den personuppgiftsansvarige måste också 
se till att det finns rutiner för att ändra, ta bort och regelbundet följa 
upp behörigheter. På så sätt säkerställs att endast personer som har 
behov av personuppgifterna för sitt arbete har tillgång till dem. 

För att verksamheten ska kunna kontrollera att behörigheterna 
används på ett korrekt sätt, föreslås det för det andra att åtkomsten 
till de uppgifter som har använts dokumenteras (loggas). För att 
möjliggöra åtkomstkontrollen måste loggarna sparas en viss tid. 
Kontrollen av loggarna behöver vara systematisk och återkommande 
i form av exempelvis stickprovskontroll. Åtkomstkontrollerna 
säkerställer att användare inte använder sina behörigheter på fel sätt 
genom att läsa, ändra eller ta bort information som de inte ska 
behandla.  
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För det tredje innebär förslaget att det ska finnas ett skydd mot 
obehörig åtkomst och att även detta skydd löpande kontrolleras. 
Skydd mot obehörig åtkomst säkerställs exempelvis genom att den 
ansvarige i verksamheten ser till att åtkomsten föregås av en så kallad 
stark autentisering. En etablerad metod för stark autentisering är att 
använda en e-legitimation. Den personuppgiftsansvarige kan därmed 
kontrollera om obehörig åtkomst har skett och i så fall om anmälan 
ska ske till behörig tillsynsmyndighet och även om den enskilde ska 
informeras om incidenten (artikel 33 och 34 i EU:s dataskydds-
förordning). 

Hur pass regelbundet kontrollerna ska göras måste bedömas 
utifrån verksamhetens omfattning, antalet personer med åtkomst, 
modellen för behörighetstilldelning och kontrollens omfattning. 
Målsättningen med kontrollen är både upptäckande och avhållande. 
Omfattningen av kontrollen måste därför vara i relation till antalet 
logghändelser och bör vara baserad på en riskanalys som vårdgivaren 
genomför. Vissa kategorier av personuppgifter kan kräva särskilda 
riskanalyser för att bestämma rimlig nivå av efterkontroll. Det kan 
exempelvis gälla skyddade personuppgifter som är sekretess-
markerade. IMY har i sitt remissvar över betänkandet poängterat att 
det för att kontrollerna ska vara effektiva krävs att antalet 
stickprovskontroller är proportionerliga i förhållande till antalet 
slagningar i systemen samt att kontrollerna är systematiska. 

Förslagen gäller socialtjänstens verksamhet som framgår av 2 § 
SoLPUL. Det åligger den ansvarige att säkerställa att personalen har 
information om vilka regler som gäller.  

Eftersom kommuner omfattas av förslagen, är det fråga om 
föreskrifter som enligt 8 kap. 2 § första stycket tredje punkten 
regeringsformen ska meddelas i lag. Det föreslås därför att en ny 10 § 
införs i SoLPUL. Den nya bestämmelsen föreslås föregås av en ny 
rubrik om tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst och 
kontroll av elektronisk åtkomst. Då villkoren för behörighets-
kontroll, dokumentation, kontroll och säkerhetsåtgärder kan 
behöva regleras på en mer detaljerad nivå för att möjliggöra 
anpassning till olika slags uppgifter och olika slags bedömningar av 
behoven av åtkomst, bedöms det vara lämpligt att riksdagen med 
stöd av 8 kap. 3 och 10 §§ regeringsformen delegerar föreskrifts-
rätten till regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. 
Förslaget innebär således att regeringen eller den myndighet som 
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regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om 
behörighetsåtkomst, dokumentation och kontroll samt om särskilda 
säkerhetsåtgärder. Med stöd av bemyndigandet om särskilda 
säkerhetsåtgärder kan Socialstyrelsen exempelvis meddela före-
skrifter om säker inloggning motsvarande de om stark autentisering 
som gäller för hälso- och sjukvården. Bemyndigandena föreslås 
framgå av nya punkter i 11 § SoLPUL.  

5.2.5 Den enskilde ska informeras om 
personuppgiftsbehandling 

Förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer ska ges rätt att meddela föreskrifter om vilken 
information som ska lämnas till den registrerade inför 
användning av digital teknik vid utförandet av insatser i form av 
hemtjänst eller särskilt boende för äldre.  

Skälen för förslaget  

En viktig del i att skapa tilltro till den digitala teknik som används 
inom äldreomsorgen är öppenhet och tydlig information till den 
enskilde om den digitala teknik som används, dess funktioner och 
informationshantering. Öppenhet är en av de grundläggande 
dataskyddsprinciperna i EU:s dataskyddsförordning, och de 
kompletteras av den grundlagsstadgade rätten att få ta del av 
handlingar hos socialtjänsten samt av rätten till partsinsyn enligt 
förvaltningslagen. Dessutom föreskriver dokumentationskravet i 11 
kap. 6 § socialtjänstlagen att den enskilde bör hållas underrättad om 
de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom 
eller henne samt att om den enskilde har en annan uppfattning så ska 
det också dokumenteras.  

EU:s dataskyddsförordning lägger särskild tyngd vid den 
registrerades rätt att få information om personuppgiftsbehandling 
enligt artiklarna 12–15 samt möjligheter till rättelse, radering och 
begränsning, artiklarna 16–18. Medlemsstaterna har dock möjlighet 
att i nationell rätt införa bestämmelser som begränsar dessa 
rättigheter, under förutsättning att begränsningen sker med respekt 
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för andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna 
och utgör en nödvändig och proportionell åtgärd. En sådan 
begränsning får exempelvis ske i syfte att säkerställa en medlemsstats 
nationella mål av generellt allmänt intresse, däribland folkhälsa och 
social trygghet, artikel 23.1 e. För socialtjänstens del finns en sådan 
begränsning i 6 § tredje stycket SoLPUL, där den enskilde inte ges 
rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter som är tillåten 
enligt SoLPUL.  

Av EU:s dataskyddsförordning framgår bl.a. att den person-
uppgiftsansvarige ska lämna information självmant och på ett visst 
sätt. Den information som kommuniceras med den enskilde ska vara 
i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med 
användning av klart och tydligt språk. Informationen ska vara 
skriftlig och i vissa fall får även standardiserade symboler 
komplettera informationen. Information ska också lämnas på ett sätt 
som är begripligt för den vars personuppgifter ska registreras. Det 
innebär att informationens framställning kan behöva anpassas eller 
att den enskilde kan behöva extra stöd för att ges möjlighet att förstå 
informationen. Information ska ges om bl.a. namn och kontakt-
uppgift till personuppgiftsansvarig, ändamålet med personuppgifts-
behandlingen och den rättsliga grund som behandlingen har stöd av. 
För det fall det krävs för att säkerställa en rättvis, dvs. korrekt, och 
öppen behandling av personuppgifter ska även information om 
exempelvis hur länge uppgifterna lagras lämnas. Informations-
skyldigheten ska också beaktas självmant av den personuppgifts-
ansvarige.  

Bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning om information 
och rätt att få tillgång till personuppgifter gäller enligt 5 kap. 1 § 
dataskyddslagen inte uppgifter som den personuppgiftsansvarige 
inte får lämna ut till den registrerade enligt lag eller annan författning 
eller enligt beslut som meddelats med stöd av författning. Om den 
personuppgiftsansvarige inte är en myndighet, gäller undantaget för 
uppgifter som hos en myndighet skulle ha varit sekretessbelagda 
enligt OSL. I 26 kap. 5 § OSL finns viss begränsning av den enskildes 
rätt att ta del av uppgifter om sig själv, om det kan antas att fara 
uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon 
närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men 
om uppgiften röjs.  
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I det fall den digitala tekniken har monitoreringsfunktion finns 
en kompletterande upplysningsskyldighet i 15 § kamerabevaknings-
lagen. Den innebär att upplysning om kamerabevakning ska lämnas 
genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt samt att 
särskild upplysning också ska lämnas för det fall ljud kan avlyssnas 
eller tas upp vid bevakningen. Även om funktionen av sådan digital 
teknik som bygger på monitorering bör vara sådan att personen i bild 
inte kan identifieras och kamerabevakningslagen därmed inte är 
aktuell, se avsnitt 5.2.3, är det lämpligt att den enskilde får tydlig och 
begriplig information om monitoreringen och också annan teknik 
som används. Det är också lämpligt att andra som besöker den 
enskilde får upplysning om att digital teknik med hjälp av 
monitorering sker hos den enskilde. Det kan exempelvis ske genom 
dels tydlig skyltning i det område där monitoreringen sker, dels att 
informationsblad med förtydligande information finns tillgängligt 
på synlig plats, se Europaskyddsstyrelsens riktlinjer 3/2019 för 
behandling av personuppgifter genom videoenheter, version 2.0, den 
29 januari 2020, punkt 110 f. 

Utifrån ovanstående bör det föreskrivas att den personuppgifts-
ansvarige ska informera den enskilde bl.a. om vem som tar del av de 
uppgifter som registreras och hur uppgifterna sparas och gallras när 
en insats utförs med hjälp av digital teknik. Även teknikens funktion 
bör beskrivas samt vilken typ av uppgifter den registrerar och 
behandlar. Vidare behöver den personuppgiftsansvarige på ett 
begripligt sätt beskriva vilka dataskyddsåtgärder som har vidtagits 
för att begränsa integritetsintrånget genom att säkerställa att inga 
onödiga uppgifter behandlas och att inga obehöriga tar del av 
uppgifter som samlas in, bl.a. genom teknikens inbyggda funktioner 
för uppgifts- eller lagringsminimering (privacy by design) eller 
genom användning endast av monitorering som registrerar 
kroppsvärme och inte skarpa bilder, se avsnitt 5.2.3. Föreskrifterna 
riktas till kommuner och är därmed föreskrifter som enligt 8 kap. 2 
§ första stycket tredje punkten regeringsformen ska meddelas i lag. 
Men då föreskrifterna i detalj bör utformas beroende på vilken 
funktion den digitala tekniken har och i vilket sammanhang den 
används, är det fråga om en förhållandevis detaljerad reglering som 
behöver kunna användas på ett situationsanpassat sätt. Med stöd av 
8 kap. 3 och 10 §§ regeringsformen föreslås därför att regeringen 
eller den myndighet som regeringen bestämmer ska ges rätt att 
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meddela föreskrifter om vilken information som ska lämnas till den 
enskilde inför användningen av digital teknik i samband med insatser 
i form av hemtjänst eller särskilda boenden för äldre. Bemyndigandet 
föreslås införas som en ny punkt i 11 § SoLPUL.  
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5.3 Sekretess 

Bedömning: Det saknas behov av särskilda bestämmelser om 
sekretess för att tillgodose kraven på konfidentialitet i EU:s 
dataskyddsförordning när insatser ges med digital teknik.  

Skälen för bedömningen 

I avsnitt 5.2.2 har det konstaterats att det finns tillämpliga 
bestämmelser om sekretess i OSL respektive socialtjänstlagen som 
tillgodoser kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i EU:s dataskydds-
förordning. Nedan följer en närmare beskrivning av relevanta 
sekretessbestämmelser när socialtjänsten använder digital teknik i 
samband med att insatser inom äldreomsorgen utförs. 

Allmänt om sekretess och tystnadsplikt 

Sekretess definieras som ett förbud att röja en uppgift, vare sig det 
sker muntligen eller genom att lämna ut en allmän handling, eller på 
annat sätt, 3 kap. 1 § OSL. Förbudet gäller för myndigheten som har 
att tillämpa sekretessen och dess personal, 2 kap. 1 § OSL. Förbudet 
att röja en sekretessbelagd uppgift gäller enligt 8 kap. 1 § i 
förhållande till enskilda eller för andra myndigheter, om det inte 
framgår av OSL eller i lag eller förordning som OSL hänvisar till att 
ett röjande får ske.  

Kommunala företag där kommuner eller region utövar ett 
rättsligt bestämmande inflytande jämställs med myndigheter, 2 kap. 
3 § OSL. För enskild (icke offentlig) verksamhet finns bestämmelser 
som föreskriver tystnadsplikt inom olika verksamheter där man 
behandlar sådana personuppgifter som typiskt sett är av känslig 
natur.  

Sekretess råder således mellan olika myndigheter, men även 
mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet när de är 
att betrakta som självständiga i förhållande till varandra, 8 kap. 2 § 
OSL. Sekretess gäller därför som huvudregel mellan nämnder inom 
en kommun eller en region.  

Ett röjande sker när en uppgift eller allmän handling som 
omfattas av sekretess lämnas ut eller uppgifterna berättas vidare. 
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Hur röjandet sker saknar betydelse, varje form av röjande omfattas 
av förbudet (prop. 1979/80:2 Del A, s. 119 f.). Syftet med 
röjandeförbudet är att skydda den sekretessbelagda uppgiften från 
att spridas utanför den aktuella verksamheten.  

Vid en sekretessprövning görs en bedömning av den skada eller 
det men, dvs. den olägenhet som uppstår om uppgifterna skulle 
lämnas ut i det aktuella fallet. För att en person ska anses lida skada 
eller men krävs att uppgifterna är hänförliga till personen. 
Avidentifierade uppgifter kan därför som regel lämnas ut utan 
hinder av sekretess (prop. 1979/80:2 Del A s. 84).  

Sekretess för personuppgifter 

I 21 kap. 7 § OSL finns en bestämmelse om sekretess för 
personuppgift i de fall det kan antas att mottagaren efter 
utlämningen av personuppgiften kommer att behandla den i strid 
med EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen eller lagen 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Vid 
bedömningen av om den kommande personuppgiftsbehandlingen 
kan stå i strid med dessa dataskyddsregler, får enligt förarbetena till 
dataskyddslagen undersökningar om mottagarens personuppgifts-
behandling endast vidtas om det finns konkreta omständigheter som 
indikerar att mottagaren kommer att behandla uppgifterna på ett sätt 
som strider mot dataskyddsregleringen, t.ex. massuttag eller 
selekterade uttag (jfr JO:s uttalanden i dnr 1102-2004), prop. 
2017/18:105 s. 135 f. Finns det inga sådana indikationer behöver inte 
någon bedömning enligt dataskyddsregleringen göras.  

Bestämmelsen är generellt tillämpbar för alla myndigheter vid 
utlämning av personuppgifter, oavsett i vilket sammanhang 
personuppgifterna förekommer. Den är således tillämplig även vid 
prövning av utlämnande inom socialtjänstens verksamhet.  

Socialtjänstens sekretess 

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller närstående lider men, 26 kap. 1 § OSL. 
Det rör sig om ett s.k. omvänt skaderekvisit, vilket innebär en 
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presumtion för sekretess. Bestämmelsen ger alltså ett starkt 
sekretesskydd. Inom socialtjänsten finns således en presumtion för 
sekretess, vilket ger ett starkt sekretesskydd.  

Med begreppet socialtjänst i 26 kap. 1 § OSL förstås 
huvudsakligen verksamhet enligt socialtjänstlagen. Verksamheten 
behöver inte bestå i handläggning av ett ärende, utan kan utgöras av 
rent faktisk verksamhet. Sekretessen omfattar bl.a. handlingar och 
uppgifter i övrigt som gäller uppsökande verksamhet, social 
hemhjälp, kontaktverksamhet, vård och behandling vid 
kommunernas och regionernas institutioner såsom exempelvis 
särskilt boende för äldre samt över huvud taget social service och 
socialt bistånd som lämnas av en socialnämnd. Också kommunal 
hälso- och sjukvård tillhör i sekretesshänseende samma 
verksamhetsområde som den kommunala socialtjänsten (prop. 
1990/91:14 s. 84). Att tillhandahålla en hemtjänstinsats eller insats i 
särskilt boende för äldre omfattas således av begreppet socialtjänst 
även när insatsen tillhandahålls med hjälp av digital teknik, eftersom 
insatsen är en del av den verksamhet som följer enligt 
socialtjänstlagen. Inom enskild verksamhet i socialtjänsten finns 
bestämmelser om tystnadsplikt i 15 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen. 
Tystnadsplikten innebär ett förbud för den som är eller har varit 
verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet enligt 
socialtjänstlagen att obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått 
veta om enskildas personliga förhållanden. 

Begreppet personliga förhållanden ska enligt förarbetena till OSL 
tolkas utifrån vanligt språkbruk och kan avse en mängd olika 
uppgifter. Allt från uppgifter om en psykisk sjukdom till uppgifter 
om en enskilds namn, adress och ekonomi omfattas (prop. 
1979/80:2 Del A, s. 84). Uppgifter om enskilds personliga 
förhållanden kan vara personuppgifter i den mening som avses i 
EU:s dataskyddsförordning.  

Utlämnande av uppgifter  

Allmänna handlingar ska på begäran av en enskild lämnas ut efter 
sekretessprövning, 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen. Även 
uppgifter ur en allmän handling ska som regel lämnas ut till en 
enskild efter sekretessprövning, 6 kap. 4 § OSL. Sekretess-
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prövningen innebär en bedömning av om och i vilken omfattning 
sekretess föreligger. Den innebär också en bedömning av om det i 
det enskilda fallet finns grund för att bryta eventuell sekretess, t.ex. 
att den person som sekretessen ska skydda samtycker till att den 
lämnas ut eller att uppgiften lämnas ut på grund av en 
uppgiftsskyldighet (se 10 kap. 1 §, 12 kap. 2 § och 10 kap. 28 § 
OSL). Ett utlämnande med stöd av sekretessbrytande grund utgör 
inte ett otillåtet röjande.  

Utgångspunkten är att den enskilde disponerar över sekretess 
som gäller till skydd för honom eller henne. Det innebär att den 
enskilde själv kan bestämma att uppgifter kan lämnas ut till 
exempelvis en annan myndighet, dvs. att sekretesskyddet efterges, 
12 kap. 2 § OSL. Således kan en enskild lämna sitt samtycke till att 
en sekretesskyddad uppgift lämnas till en annan person eller 
myndighet.  

Sekretessen gäller inte enbart i förhållande till enskilda utan också 
i förhållande till andra myndigheter och mellan olika verksamhets-
grenar inom samma myndighet som är att betrakta som självständiga 
i förhållande till varandra, 8 kap. 1 och 2 §§ OSL. För att sekretess-
skyddade uppgifter ska få överföras mellan myndigheter utan att den 
enskilde samtycker till det genom eftergift, krävs att det finns 
bestämmelser som bryter sekretessen mellan myndigheterna, 8 kap. 
1 § OSL. Dessa bestämmelser måste finnas i OSL eller i lag eller 
förordning som OSL hänvisar till. För socialtjänstens del finns det 
sådana bestämmelser i 26 kap. 8–10 §§ OSL i fråga om uppgift om 
faderskap, ärenden eller genomförande av beslut avseende insatser 
för barn, missbrukare och psykiskt sjuka samt enskilda aktörers 
verksamhet inom lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade. Det är inte möjligt att överföra uppgifter som omfattas av 
socialtjänstsekretessen till en annan myndighet med stöd av 
generalklausulen, 10 kap. 27 § andra stycket.  

När det gäller personuppgifter i allmänna handlingar tillämpas 
inte EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen i den 
utsträckning det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen eller 
yttrandefrihetsgrundlagen, 1 kap. 7 § dataskyddslagen. 
Bestämmelsen bygger på artikel 86 i EU:s dataskyddsförordning 
som möjliggör vissa undantag för offentlighetsprincipen om 
utlämning är fastställd i nationell rätt, då allmänhetens rätt att få 
tillgång till handlingar betraktas som ett allmänt intresse. Allmän-
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hetens rätt att ta del av allmänna handlingar måste dock samman-
jämkas med rätten till skydd av personuppgifter, se även skäl 154.  

Det behövs inte några ytterligare bestämmelser om sekretess 

I 26 kap. OSL finns bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt till 
skydd för integritetskänsliga uppgifter inom socialtjänstens 
verksamhet. Flera av sekretessreglerna skyddar uppgifter om 
personers hälsa och andra personliga förhållanden, dvs. uppgifter 
som i många fall också är personuppgifter i den mening som avses i 
EU:s dataskyddsförordning. I många fall rör det sig om sådana 
känsliga personuppgifter om hälsa som beskrivits i avsnitt 5.2.2. För 
enskild verksamhet gäller sekretess enligt 15 kap. 1 § socialtjänst-
lagen. Förslaget till förtydligande av socialtjänstlagen kommer att 
omfattas av gällande sekretess för socialtjänsten. När de anställda 
inom verksamheten genomför en socialtjänstinsats med hjälp av 
digital teknik, och i samband med det behandlar personuppgifter om 
hälsa, sker det i syfte att utföra en lagstadgad uppgift att tillhanda-
hålla social omsorg. Den sekretess som gäller för socialtjänsten vid 
genomförandet av insatsen i fråga uppfyller kravet på tystnadsplikt i 
artikel 9.3 i EU:s dataskyddsförordning och någon ytterligare 
bestämmelse behövs därför inte med anledning av förslaget. 
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6 Ikraftträdande 

Förslag: De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 
2023.  

Bedömning: Några övergångsbestämmelser behövs inte.  

 
Skälen för förslaget och bedömningen: Mot bakgrund av den 
ökade användningen av digital teknik inom äldreomsorgen är det 
angeläget att i lag reglera denna användning, särskilt vad gäller 
behandlingen av personuppgifter. Samtidigt är det viktigt att 
kommunerna får tillräckligt med tid för att ställa om system för att 
anpassa sin verksamhet. Detta gäller särskilt kraven på behörighet 
för åtkomst till uppgifter om enskilda. De föreslagna lagändringarna 
föreslås därför träda i kraft den 1 juli 2023. 

Några övergångsbestämmelser bedöms inte behövas. 
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7 Konsekvenser 

7.1 Konsekvenser  

I detta avsnitt redogörs för förslagens effekter i den omfattning som 
bedöms lämplig i det aktuella lagstiftningsärendet.  

7.1.1 Förslaget om lagstöd i socialtjänstlagen för användning 
av digital teknik 

I denna promemoria föreslås att det i socialtjänstlagen ska införas en 
bestämmelse som tydliggör att socialnämnden får använda digital 
teknik när bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i särskilda 
boendeformer för äldre. Förslaget berör i huvudsak äldre men 
begränsar inte användningen av digital teknik när det gäller andra än 
äldre som har hemtjänst. 

Bestämmelsen riktar sig till socialtjänstens insatser inom äldre-
omsorgen. Bestämmelsen ökar rättssäkerheten för alla användare 
genom att skapa tydligare förutsättningar för när digital teknik får 
användas inom äldreomsorgen.  

7.1.2 Förslag om stärkt informationssäkerhet inom 
socialtjänsten 

I promemorian föreslås nya och ändrade bestämmelser i lagen 
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 
förkortad SoLPUL, som syftar till att konkretisera vad som krävs 
för en god informationssäkerhet inom socialtjänsten. 
Bestämmelserna motsvarar i allt väsentligt vad som gäller för 
informationssäkerhet hos vårdgivare enligt 4 kap. 2 och 3 §§ 
patientdatalagen (2008:355) och förtydligar vad som redan får anses 
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följa av artikel 32 i EU:s dataskyddsförordning om säkerhet i 
samband med behandlingen, där det bl.a. framgår att den 
personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska vidta 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en 
lämplig säkerhetsnivå. Tanken är även att möjliggöra för den 
myndighet som regeringen bestämmer att ta fram bindande 
föreskrifter om informationssäkerhet som så långt det är möjligt och 
lämpligt överensstämmer med vad som idag gäller för hälso- och 
sjukvården. 

7.2 Situationen idag 

Regeringen har årligen sedan 2014 gett Socialstyrelsen i uppdrag att 
följa utvecklingen av användningen av e-hälsa och välfärdsteknik i 
kommunerna. Av Socialstyrelsens uppföljning för 2021 framgår att 
76 procent av kommunerna i en enkätundersökning uppger att de 
använder digital nattillsyn för äldre personer som bor kvar i sitt eget 
boende. Cirka 62 procent av kommunerna uppger att de erbjuder 
gps-larm inom äldreomsorgen. 

Samma rapport redogör också för kommunernas användning av 
stark autentisering vid inloggning i verksamhetssystemen. Inom 
myndighetsutövningen har det varit en positiv utveckling sedan 
2015, då allt fler handläggare använder en stark autentisering. 
Andelen kommuner där handläggande personal inom äldre-
omsorgen använder en stark autentisering vid inloggning i 
verksamhetssystemen var 83 procent 2021. Andelen kommuner där 
socialtjänstpersonalen i utförarverksamheterna inom äldreomsorgen 
använder stark autentisering för inloggning var betydligt lägre men 
har ökat de senaste åren. I omkring 45 procent av kommunerna 
använder personalen i utförande verksamheter inom äldreomsorgen 
stark autentisering när de loggar in i verksamhetssystemen.  

7.3 Finansieringsprincipen bedöms inte tillämplig 

Förslaget som förtydligar kommunernas möjlighet att använda 
digital teknik inom äldreomsorgen innebär inte att kommunerna 
åläggs några nya uppgifter.  
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Vad gäller de föreslagna ändringarna i SoLPUL görs följande 
bedömning. Även om det inte funnits lika uttryckliga regler för 
socialtjänsten finns ett bindande regelverk på dataskyddsområdet 
som föreskriver att den som behandlar personuppgifter ska skydda 
personuppgifterna, så att inte obehöriga får tillgång till dem och så 
att de inte förloras eller förstörs. Promemorians förslag skärper inte 
kraven i förhållande till vad som gäller enligt dataskydds-
förordningen utan tydliggör endast vad som krävs för att leva upp 
till kraven. Förslagen innebär inte någon skärpning jämfört med vad 
som ändå redan får anses gälla i fråga om informationssäkerhet till 
följd av artikel 32 i dataskyddsförordningen. Det kan således inte 
sägas vara fråga om en sådan ambitionshöjning som medför att 
finansieringsprincipen blir tillämplig.  

7.3.1 Konsekvenser för kommunerna 

Förslaget om att i socialtjänstlagen reglera användningen av viss 
välfärdsteknik är ett förtydligande och stöd för kommunerna att 
använda den teknik som används redan idag. Syftet är i huvudsak att 
författningsreglera användning av välfärdsteknik. Användningen av 
välfärdsteknik bedöms öka effektiveten och resursanvändningen för 
kommunerna vilket är positivt med tanke på den demografiska 
utvecklingen. 

Förslagen bedöms inte påverka den kommunala självstyrelsen. 

7.3.2 Konsekvenser för sysselsättningen 

Promemorians förslag syftar till att främja användningen av 
välfärdsteknik vilket kan effektivisera verksamheter genom att 
antalet arbetstimmar kan minska. I SOU 2020:14 hänvisas till SKR:s 
uppgift att användningen av välfärdsteknik (i förening med 
förändrade arbetssätt) kan minska behovet av nyrekrytering till 
äldreomsorgen med cirka 70 000 personer de närmaste åren. Det 
beror i huvudsak på att antalet arbetstimmar kan minska. Samtidigt 
förväntas mycket stora rekryteringsbehov framöver inom välfärdens 
verksamheter, i synnerhet inom äldreomsorgen. Behovsökningen är 
störst bland undersköterskor och vårdbiträden. Ökade behov och 
pensionsavgångar medför sammantaget att det behöver rekryteras så 

Punkt 24/22, Bilaga 2: Ds Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen_webb.pdf



Konsekvenser Ds 2022:4 

98 

mycket som 136 000 undersköterskor och vårdbiträden fram till 
2026. 

Mot bakgrund av de förväntade behoven av nyrekrytering av i 
synnerhet omsorgspersonal inom äldreomsorgen är bedömningen 
att sådana effektiviseringar som uppstår vid användning av 
välfärdsteknik i kombination med förändrade arbetssätt inte 
kommer att leda till uppsägningar. Efterfrågan på personal till 
äldreomsorgen kommer att vara fortsatt stor under överskådlig 
framtid. Flera av förslagen bör bidra till att skapa bättre 
förutsättningar för kompetensförsörjningen i hela landet.  

7.3.3 Konsekvenser för den personliga integriteten 

Genom den föreslagna bestämmelsen i 4 kap. 2 c § socialtjänstlagen 
blir det tydligt att det är tillåtet att använda digital teknik i äldre-
omsorgen. Användningen av kameratillsyn och gps-larm ökar den 
personliga friheten och tryggheten för de äldre som väljer att 
använda dessa. Även förslagen i SoLPUL bedöms påverka den 
personliga integriteten positivt på så sätt att personuppgifter 
behandlas rättssäkert. Bestämmelserna konkretiserar de allmänna 
krav på informationssäkerhet som framgår av den tvingande regeln 
i artikel 32 i dataskyddsförordningen. Målet är att fler personer ska 
erbjudas välfärdsteknik än idag genom exempelvis kameratillsyn, 
läkemedelsrobotar och gps-larm. Därmed kommer fler känsliga 
personuppgifter att behandlas av utförare inom äldreomsorgen. 
Med den nu föreslagna regleringen i SoLPUL bedöms det emeller-
tid inte finnas någon mer påtaglig risk för att personuppgifterna 
sprids till obehöriga eller behandlas för otillåtna ändamål. I 
synnerhet gäller detta om informationssäkerhetsarbetet förbättras. 
Avvägningarna beskrivs närmare i avsnitt 5.2.4. 

Sammanfattningsvis bedöms förslagen som helhet stärka skyddet 
för den personliga integriteten genom att tydliggöra under vilka 
förutsättningar som digital teknik får användas och genom att 
möjliggöra för den myndighet som regeringen bestämmer att utfärda 
föreskrifter om informationssäkerhet som ska motsvara den nivå 
som gäller för hälso- och sjukvården idag. 
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7.3.4 Konsekvenser för miljön 

Välfärdsteknik, som t.ex. kameratillsyn, minskar markant behovet av 
transporter, främst med bil, och därmed utsläpp av växthusgaser och 
miljöfarliga ämnen. Hur mycket transporterna kan minska varierar 
från kommun till kommun bl.a. beroende på de berörda individernas 
behov av aktiva insatser från hemtjänsten och på geografin. I 
Socialstyrelsens rapport Välfärdsteknik, En studie av användningen 
av trygghetskameror och gps-larm i 12 kommuner (2018) 
framkommer att användningen av trygghetskameror minskar 
bilkörningen. Resultatet bygger dock på ett litet underlag. 

Förslagen bedöms inte få några negativa konsekvenser för miljön. 

7.3.5 Konsekvenser för jämställdheten 

En övervägande majoritet av dem som är sysselsatta inom äldre-
omsorgen är kvinnor. Sannolikt berörs därför fler kvinnor än män av 
promemorians förslag.  

Andelen sjukskrivna inom äldreomsorgen är jämförelsevis hög, 
vilket åtminstone delvis kan sättas i samband med brister i 
arbetsmiljön. Användningen av digital teknik kan förväntas bidra till 
en bättre arbetsmiljö, om en noggrann behovsanalys gjorts där 
personalen involverats och behovet av kompetensutveckling 
beaktats i tillräcklig utsträckning. Vidare är kvinnor i majoritet bland 
äldre som tar emot vård och omsorgsinsatser.  

Förslagen bedöms inte få några direkta konsekvenser för 
jämställdheten, i vart fall inte i negativ riktning.  

7.3.6 Konsekvenser för företag 

Liksom i kommunernas socialtjänst hanterar vård- och omsorgs-
företagen digital teknik och information om enskilda personer. Som 
helhet bör förslagen varken gynna eller missgynna företag. Enligt 
Socialstyrelsens årliga undersökning av e-hälsa och välfärdsteknik i 
kommunerna 2021 ser det olika ut när det gäller vilka krav som 
kommunerna ställer på privata utförare vid användandet av digital 
teknik. I flera kommuner ska privata utförare använda den teknik 
som kommunen tillhandahåller och följa kommunens riktlinjer. 
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Kravet på teknik är kopplat till brukaren som väljer vilken teknik 
som ska användas. När det gäller förslagen till lagändringar i 
SoLPUL om informationssäkerhet och eventuellt efterföljande 
föreskrifter kan dessa, på samma sätt som för kommuner, tänkas 
innebära högre kostnader för den som inte uppfyller grundläggande 
krav i fråga om informationssäkerhet. Enligt Socialstyrelsens årliga 
undersökning av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019 var 
det ovanligt med stark autentisering hos de granskade företagen. 
Personalen loggar som regel in i verksamhetssystemen med 
användarnamn och ett personligt lösenord som byts med jämna 
mellanrum. Det förekommer också att personal använder inloggning 
med stark autentisering genom exempelvis lösenord på ett 
lösenordskort, en kod som skickas via sms eller SITHS-kort. I 
motsvarande rapport för 2021 framgår att en övervägande majoritet 
av de kommuner som ingick i en intervjuundersökning kräver att 
privata utförare använder säkra inloggningar i verksamhetssystem 
och andra system.   

Sammanfattningsvis finns det ett behov av förbättringar av 
informationssäkerheten hos de privata utförarna av omsorg. Liksom 
för kommunerna kan det konstateras att dataskyddsförordningens 
regler är direkt tillämpliga redan idag, men reglerna är inte helt 
tydliga. En fördel med lagkrav på vad som ska gälla, jämfört med att 
det är avhängigt vad som kravställs vid upphandling, är att villkoren 
blir desamma för alla utförare. 

7.3.7 Konsekvenser för anhöriga 

Att som anhörig ge vård och omsorg ska vara ett frivilligt åtagande 
och anhöriga ska vara trygga med att den omsorg som samhället 
erbjuder är av god kvalitet. Den omsorg som utförs av anhöriga är 
dock omfattande. Nästan var femte person i Sverige vårdar, hjälper 
eller stöder regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller 
psykiskt sjuk, som är äldre eller som har en funktionsnedsättning. 
Anhörigomsorg är vanligare inom grupper med lägre inkomst och 
bland utrikesfödda. De flesta informella vårdgivare är kvinnor.  

Även om situationen ger tillfredsställelse för många anhöriga 
leder det också till att de anhöriga upplever mer ohälsa, att 
situationen är psykiskt påfrestande och att deras sociala liv är mer 
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begränsat. Välfärdsteknik och då i synnerhet gps-larm har visat sig 
mycket värdefulla i ett anhörigperspektiv.  

Förslagen bedöms inte få några direkta konsekvenser för 
anhöriga, i vart fall inte i negativ riktning. 

7.3.8 Övriga konsekvenser  

Förslagen bedöms inte ha några konsekvenser för offentlig service i 
olika delar av landet eller för möjligheterna att nå de integrations-
politiska målen. Förslagen bedöms vara förenliga med EU-rätten.
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8 Författningskommentar 

8.1 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453)  

4 kap.  
 
2 c § Digital teknik får användas när bistånd ges i form av hemtjänst eller 
boende i en sådan boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena. 
Den digitala tekniken får bara användas utanför den mänskliga kroppen. 

 
Paragrafen, som är ny, slår fast att digital teknik får användas inom 
socialtjänsten när bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i 
särskilda boendeformer för äldre under förutsättning att tekniken 
bara används utanför den mänskliga kroppen.  

Med digital teknik avses tekniska verktyg, system och program-
varor som finns digitalt, t.ex. trygghetslarm med gps-funktion, 
läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i bostaden. Bestämmelsen 
medger att digital teknik både kan beviljas som en specifik bistånds-
insats i sig, t.ex. i form av trygghetslarm med gps-funktion, och att 
digital teknik kan användas inom ramen för verkställigheten av ett 
beslut om bistånd i form av hemtjänst eller plats i särskilt boende.  

Både hemtjänst och boende i särskilda boendeformer för äldre 
kan ges av antingen socialnämnden eller av en privat aktör som 
kommunen slutit avtal med. Begreppet hemtjänst är inte närmare 
preciserat i socialtjänstlagen men innefattas i socialnämndens 
skyldighet enligt 5 kap. 5 § att ge äldre, som behöver det, stöd och 
hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Hemtjänstinsatserna 
ska underlätta den dagliga livsföringen och i många fall också göra 
det möjligt för den enskilde att bo kvar i det egna hemmet. 
Hemtjänsten kan allmänt sett indelas i uppgifter av servicekaraktär 
och uppgifter som mer inriktas mot personlig omvårdnad. Med 
serviceuppgifter kan avses bl.a. praktisk hjälp med hemmets skötsel. 
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Med personlig omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs 
för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla 
om hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta 
personlig hygien och i övrigt insatser för att bryta isolering och för 
att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. (prop. 
1996/97:124 s. 88.) 

Enligt 5 kap. 5 § andra stycket ska kommunen inrätta särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som 
behöver särskilt stöd. Ett särskilt boende kännetecknas av krav på 
att bostaden ska vara utformad och utrustad så att den boende kan 
fortsätta leva ett så självständigt liv som möjligt samt krav på att de 
tjänster som den enskilde behöver ska kunna ges under alla tider på 
dygnet. Ytterligare ett uttalat krav är att det ska finnas tillgång till 
personal som dels kan bedöma när social eller medicinsk vård krävs, 
dels också svara för att sådan ges. I begreppet särskilt boende enligt 
5 kap. 5 § andra stycket omfattas även platser för korttidsvård eller 
korttidsboende (prop. 2005/06:115 s. 75). Den boendeform som 
regleras i 5 kap. 5 § tredje stycket är s.k. biståndsbedömt trygghets-
boende. Det är en form av särskilda boenden för den grupp äldre 
som inte har så omfattande omsorgsbehov att heldygnsvård är 
nödvändig för att tillgodose den enskildes behov, men som däremot 
bedöms behöva få ökad trygghet och gemenskap med andra, när 
kvarboende i ordinärt boende inte längre upplevs tryggt. Denna 
form av särskilt boende bör t.ex. kunna erbjuda gemensamma 
måltider, kulturella aktiviteter och umgänge för att öka tryggheten 
och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre (prop. 2017/18:273 
s. 56). Exempel på sådan digital teknik som får tillhandahållas inom 
hemtjänsten och i särskilda boendeformer för äldre är trygghetslarm 
med GPS-funktion, läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i 
bostaden.  

Enligt bestämmelsen får den digitala tekniken bara användas 
utanför den mänskliga kroppen. Det innebär att tekniken ska vara 
en fristående teknisk enhet utanför kroppen. Exempel på sådan 
teknik är skosulor eller klockor med gps-teknik. Exempel på digital 
teknik som används inuti den mänskliga kroppen och som därmed 
inte omfattas av bestämmelsen är t.ex. pacemaker, cochleaimplantat 
och vissa blodsockermätare.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.1. 
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Ikraftträdandebestämmelse 
 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.   
 

Av ikraftträdandebestämmelsen framgår att bestämmelsen ska träda 
i kraft den 1 juli 2023.  

Övervägandena finns i avsnitt 6.  

8.2 Förslaget till lag om ändring av lagen 
(2001:454) om behandling av personuppgifter 
inom socialtjänsten 

9 § Om den digitala teknik som används vid insatser enligt 4 kap. 2 c § 
socialtjänstlagen (2001:453) har funktioner som möjliggör monitorering, 
sensorering eller positionering av den registrerade, ska den personuppgifts-
ansvarige säkerställa att  

1. endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå syftet med 
användningen av tekniken behandlas, och att 

2. insamlade personuppgifter inte sparas under längre tid än vad som är 
nödvändigt för att uppnå det ändamål, för vilket uppgifterna samlades in.   

 
Paragrafen är ny och reglerar vissa krav på dataskyddsåtgärder när 
den digitala teknik som används med stöd av 4 kap. 2 c § social-
tjänstlagen (2001:453) har funktioner som möjliggör monitorering, 
sensorering eller positionering. Enligt 4 kap. 2 c § socialtjänstlagen 
får socialnämnden använda digital teknik när bistånd ges i form av 
hemtjänst eller boende i en sådan boendeform som avses i 5 kap. 5 § 
andra och tredje styckena socialtjänstlagen.  

Med monitorering avses en teknisk funktion som innebär att 
uppgifter om var den enskilde är och hur denne rör sig kan uppfattas 
visuellt, t.ex. en kamera. Med sensorering avses en teknisk funktion 
som innebär att uppgifter om den enskildes rörelser eller massa 
samlas in, t.ex. en matta som känner av en viss tyngd över en viss yta. 
Med positionering avses en teknisk funktion hos digital teknik som 
innebär att uppgifter om var den enskilde befinner sig samlas in, t.ex. 
en inbyggd gps-funktion i en klocka.  

Bestämmelsen gäller den personuppgiftsansvarige, vilket för en 
kommunal verksamhet är den kommunala myndigheten, 11 § 
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förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom 
socialtjänsten, och för enskild verksamhet är den juridiska eller 
fysiska person som ansvarar för verksamheten, 17 § förordningen 
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. 

Enligt paragrafens första punkt ska endast de personuppgifter som 
är nödvändiga för att uppnå syftet med användningen av tekniken i 
fråga behandlas. Kravet på att behandlingen ska vara nödvändig för 
syftet innebär inte att behandlingsåtgärden måste vara oundgänglig. 
Behandlingen kan även anses vara nödvändig om den leder till 
effektivitetsvinster (prop. 2017/18:105 s. 46 f.). Bestämmelsen 
innebär att uppgiftsminimering ska säkerställas, dvs. att endast de 
uppgifter som är nödvändiga för att utföra insatsen enligt 
4 kap. 2 c § socialtjänstlagen ska behandlas. Exempel på sådana 
funktioner är automatisk maskering av bildmaterial eller automatisk 
aktivering av viss typ av ljud. Ett annat exempel är att använda en 
kamera som utför monitorering med hjälp av infraröd strålning i 
stället för synligt ljus, s.k. värmekamera. Andra exempel på upp-
giftsminimering är att vid positionering endast registrera var den 
enskilde befinner sig utan att samtidigt mäta puls eller hjärtslag.  

Däremot innebär det inte att den personuppgiftsansvarige ska 
behöva beställa exempelvis en specialbyggd kamera med särskilda 
monitoreringsfunktioner utöver vad som normalt är inbyggt i 
kameratekniken.  

Om en digital teknisk lösning med monitoreringsfunktion 
används i en biståndsinsats utan att lämpliga tekniska eller 
organisatoriska åtgärder säkerställer att den enskilde inte kan 
identifieras genom monitoreringsfunktionen, behöver den person-
uppgiftsansvarige beakta kamerabevakningslagens (2018:1200) 
bestämmelser om personbevakning, 3 § första punkten 
kamerabevakningslagen. Av prop. 2017/18:231 s. 21 följer att 
personövervakning sker när personer kan identifieras genom 
övervakningen, vilket innefattar bedömning av om ansikte, 
utmärkande klädsel, speciella kroppsrörelser eller särskild kropps-
konstitution kan möjliggöra identifiering. Även kamerabevaknings-
lagens bestämmelser om upplysning om kamerabevakning (15 §), 
förhandlingsskyldighet med arbetstagarorganisationer (21 §), och 
tystnadsplikt avseende det inspelade materialet (22 §) behöver 
beaktas för det fall kamerabevakningslagens bestämmelser om 
personbevakning är tillämpliga.  
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Enligt andra punkten ska de personuppgifter som samlas in i 
samband med användning av digital teknik inte sparas under längre 
tid än vad som är nödvändigt för att uppnå det ändamål, för vilket 
uppgifterna i fråga samlades in. Lagringsminimering kan uppnås 
genom att utnyttja inbyggda begränsningsfunktioner i tekniken på 
ett sådant sätt, att uppgifter inte sparas längre än vad som är 
nödvändigt eller att säkerställa att rutiner för gallring efterlevs. Inte 
heller i detta avseende ska lagringsbegränsningen förstås som att 
personuppgiftsbehandling och lagring endast är tillåten i de fall då 
det bedöms vara oundgängligt för att uppnå ändamålet med behand-
lingen i fråga.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.3. 
 
10 § Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska 

1. bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana 
uppgifter om enskilda som förs helt eller delvis automatiserat, 

2. se till att åtkomst till sådana uppgifter om enskilda som förs helt eller 
delvis automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras, och  

3. göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen 
kommer åt sådana uppgifter om enskilda som färs helt eller delvis 
automatiserat. 

Behörigheten enligt första stycket 1 ska begränsas till vad som behövs för att 
personen ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom socialtjänsten. 
 

Paragrafen är ny och reglerar säkerhetsåtgärder i syfte att begränsa 
obehörigas åtkomst till uppgifter om enskilda inom socialtjänsten. 
Paragrafen har 4 kap. 2 och 3 §§ patientdatalagen (2008:355) som 
förebild (jfr prop. 2007/08:126 s. 239 f.). Uppgifter om enskild 
innefattar även uppgifter om avlidna personer. Av 2 § framgår att 
med socialtjänst avses bl.a. verksamhet enligt socialtjänstlagen. För 
en kommunal verksamhet är personuppgiftsansvarige den 
kommunala myndigheten, 11 § förordningen om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten, och för enskild verksamhet är 
personuppgiftsansvarige den juridiska eller fysiska person som 
ansvarar för verksamheten, 17 § förordningen om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten. 

Enligt första stycket första punkten ska den som bedriver 
verksamhet inom socialtjänsten bestämma villkor för tilldelning av 
behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om enskilda som förs 
helt eller delvis automatiserat. Det innebär att den som bedriver 
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verksamhet därmed ska bestämma villkoren för tilldelning också av 
sådan behörighet. Med åtkomst avses åtkomst till uppgifter som 
behandlas inom den egna organisationen. Bestämmelsen innebär att 
den verksamhetsansvarige ska göra aktiva och individuella 
behörighetstilldelningar utifrån analyser av vilken närmare 
information olika personalkategorier och olika slags verksamheter 
behöver. Då villkoren för behörighetstilldelning bestäms måste 
också riskanalyser göras. Vid utformning av behörighetssystem 
måste de grundläggande principerna för behandling av 
personuppgifter i artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning beaktas. I 
stora, brett tillgängliga system ska normalt olika behörighetsnivåer 
för personalen finnas. Mer känsliga uppgifter får inte vara lika enkelt 
åtkomliga för personalen som mindre känslig information. Det ingår 
i varje omsorgsgivares ansvar att se till att alla anställda får full 
information om behörighetsreglerna. Behörighetstilldelningen bör 
åtföljas av tekniska begränsningar, så att den som inte har behörighet 
att ha tillgång till vissa uppgifter inte heller har teknisk möjlighet att 
komma åt dessa. Behörigheter måste också följas upp och ändras 
efter hand som ändringar i befattningshavarens arbetsuppgifter ger 
anledning till det.  

Av första stycket andra punkten följer att den som bedriver 
verksamhet inom socialtjänsten är skyldig att se till att all åtkomst 
till uppgifter om enskilda dokumenteras och kontrolleras. Det gäller 
både den egna personalens åtkomst och den åtkomst som bereds 
andra. Om det är möjligt att få åtkomst till personuppgifter som 
behandlas helt eller delvis automatiserat via öppna nät som internet 
eller molntjänst behöver identiteten av den som bereder sig åtkomst 
säkerställas. Det kan ske genom exempelvis stark autentisering. 
Åtkomstkontroller ska även göras för att säkerställa att användare 
inte använder sina behörigheter på fel sätt genom att läsa, ändra eller 
ta bort uppgifter som de inte ska behandla. Exempel på en felaktig 
åtkomst kan vara att någon öppnar den enskildes dokumentation 
trots att han eller hon inte har med den enskilde att göra. För att den 
personuppgiftsansvarige ska kunna kontrollera att behörigheterna 
används på ett korrekt sätt måste åtkomsten till personuppgifter 
dokumenteras (loggas). Av loggarna ska framgå användarens 
identitet och vid vilken tidpunkt som åtgärderna vidtagits. Loggarna 
måste sparas en tid för att möjliggöra kontroll. Systematiska och 
återkommande stickprovskontroller av loggarna behöver göras och 
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antalet stickprovskontroller ska vara proportionerliga i förhållande 
till antalet slagningar som görs i systemet. Det räcker inte att bara 
göra uppföljningskontroller i särskilda fall då misstanke kan finnas 
om obehörigt intrång. Uppgiftskontroller ska göras systematiskt 
och fortlöpande oberoende av misstanke. 

Den som bedriver verksamheten är, enligt första stycket tredje 
punkten, även skyldig att göra systematiska och återkommande 
kontroller av om någon obehörigen kommer åt uppgifterna. Det 
räcker alltså inte att bara göra uppföljningskontroller i särskilda fall 
då misstanke kan finnas om obehörigt intrång. Kontrollerna ska 
göras systematiskt och fortlöpande oberoende av misstanke. 

Enligt andra stycket ska behörigheten för åtkomst till sådana 
uppgifter om enskilda som förs helt eller delvis automatiserat 
begränsas till vad som behövs för att den enskilde medarbetaren ska 
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Det innebär 
att en den som ansvarar för verksamhet inom socialtjänsten ska göra 
aktiva och individuella behörighetstilldelningar utifrån analyser av 
vilken närmare information olika personalkategorier och olika slags 
verksamheter inom socialtjänsten behöver. Det gäller för den del av 
befattningshavarens arbetsuppgifter som avser behandling av 
personuppgifter för att ansvara för eller utföra insatser inom 
socialtjänsten samt administration eller dokumentation av sådana 
insatser.  

Bestämmelsen reglerar inte närmare hur behörighetstilldelning 
till personal eller åtkomst och kontroller av åtkomst ska utformas. 
Sådana föreskrifter får enligt 11 § meddelas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.4. 

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om  
1. vilka som är personuppgiftsansvariga,
2. begränsning av den i 6 § tillåtna behandlingen av personuppgifter,
3. sökbegrepp,
4. direktåtkomst,
5. samkörning av personuppgifter,
6. de krav på skyddsåtgärder som avses i 9 §,
7. villkor för tilldelning av behörighet, dokumentation och kontroll av åtkomst
enligt 10 §,
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8. säkerhetsåtgärder vid helt eller delvis automatiserad behandling av person-
uppgifter, samt
9. vilken information som ska lämnas till den registrerade inför användningen
av digital teknik enligt 4 kap. 2 c § socialtjänstlagen (2001:453).

Regeringen får även meddela föreskrifter om när personuppgifter får 
föras över till tredje land.  

Paragrafen innehåller bemyndiganden som ger regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter 
om olika slags integritetsstärkande åtgärder vid personuppgifts-
behandling inom socialtjänstens område. Ändringarna i första till 
femte punkten är enbart redaktionella och innebär att uppräkningen 
av bemyndigandet i de delarna gjorts om till en numrerad lista. Det 
har inte skett någon ändring i sak. Sjätte till nionde punkterna är nya. 

Sjätte punkten innebär ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
skyddsåtgärder som anges i 9 §, dvs. olika slags begränsningsåtgärder 
för monitorerings-, sensorerings- och positioneringsfunktioner som 
används vid insatser inom äldreomsorgen som utförs med hjälp av 
digital teknik enligt 4 kap. 2 c § socialtjänstlagen. Hänvisningen till 
4 kap. 2 c § socialtjänstlagen avser de fall då socialnämnden ger 
bistånd i form av hemtjänst eller boende i särskilda boendeformer 
för äldre med hjälp av digital teknik. Begränsningsåtgärderna ska 
enligt 9 § avse uppgifts- och lagringsminimering. Bestämmelserna 
om dataskydd som syftar till uppgifts- och lagringsminimering i 
EU:s dataskyddsförordning är allmänt hållna. Med hänsyn till det 
integritetsintrång dessa funktioner kan innebära är det motiverat att 
reglera mer specifika krav på olika slags funktioner i den digitala 
teknik som används vid insatser inom äldreomsorgen i 
föreskriftsform. Exempelvis kan det röra sig om krav på olika slags 
monitoreringsfunktioner vid kameratillsyn.  

Sjunde, åttonde och nionde punkterna innebär bemyndigande för 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att 
meddela föreskrifter om hur krav på villkor för behörighets-
tilldelning, dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst ska 
utformas samt säkerhetsåtgärder vid helt eller delvis automatiserad 
behandling av personuppgifter. Sådana föreskrifter kan exempelvis 
gälla vilken typ av kontroll den personuppgiftsansvarige ska göra och 
hur ofta kontrollen ska ske, hur roller och behörigheter tilldelas eller 
återkallas samt hur identiteten av den som loggar in kan säkerställas, 
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bl.a. i de fall inloggningen sker genom öppna nät som internet eller 
molntjänster.  

Nionde punkten innebär ett bemyndigande att meddela 
föreskrifter om vilken information som ska lämnas till den 
registrerade inför användningen av digital teknik enligt 4 kap. 2 c § 
socialtjänstlagen. Sådana föreskrifter kan mer exakt ange vad 
informationen till den registrerade ska innehålla, på vilket sätt 
informationen ska ges samt hur och hur ofta den ska lämnas.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.3–5.2.5. 

Ikraftträdandebestämmelse 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 

Av ikraftträdandebestämmelsen framgår att bestämmelserna ska 
träda i kraft den 1 juli 2023 

Övervägandena finns i avsnitt 6. 
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Svar på remiss – Ökade möjligheter till användning av
välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Punkt 24/22, Bilaga 3: Svar på remiss - UTS 2022-05-03



Bakgrund
• Kungälvs kommun har inbjudits att svara på remissen Ökade möjligheter

till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

• Promemorian innehåller förslag till en ändring i social-tjänstlagen
(2001:453) som innebär att socialnämnden får rätt att använda digital
teknik när bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i särskilt boende.

• Socialdepartementet önskar svar senast den 9 juni 2022.

Punkt 24/22, Bilaga 3: Svar på remiss - UTS 2022-05-03



Vad innebär remissen?
• Promemorian innehåller förslag till en ändring i social-tjänstlagen (2001:453)

som innebär att socialnämnden får rätt att använda digital teknik när bistånd
ges i form av hemtjänst eller boende i särskilt boende.

• Därutöver lämnas förslag till ändringar i lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten samt informationssäkerhetsstärkande

åtgärder.

• Promemorian är avgränsad till att endast avse socialtjänstens verksamhet

avseende hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre.
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Förvaltningens bedömning
• Berörda verksamheter inom förvaltningen ställer sig bakom

förslagen. En synpunkt är dock om ändringen är tillräckligt
stor för att uppnå den omställningen som förändringen avser.
Frågor ställs också kring var resonemanget om samtycke,
som var en stor del i utredningen ”Framtidens teknik i
omsorgens tjänst”, ombesörjs i utredningen.
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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: 2022-05-05

Handläggarens namn
Johanna Rydberg

2022-04-22

Remiss av promemoria Etableringsstopp för fristående skolor och
fristående fritidshem med konfessionell inriktning (Dnr
KS2022/0805-3)

Sammanfattning

Bakgrund
I regeringens proposition Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med
konfessionell inriktning (prop. 2021/22:157) behandlas alla förslag i betänkandet utom utredningens
förslag om ett etableringsstopp för enskilt bedriven verksamhet med konfessionell inriktning i
förskoleklass, skola och fritidshem. Ändringarna i propositionen föreslås träda i kraft den 2 januari
2023. I propositionen anges att regeringen avser att återkomma med förslag om ett
etableringsstopp. Regeringskansliet remitterade en departementspromemoria
med ett sådant förslag. Förslaget baseras på förslaget om etableringsstopp i betänkandet.
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet  senast fredagen den 13 maj
2022. Kungälvs kommun har blivit inbjuden att svara på remissen.

Etableringsstoppet föreslås införas dels genom att det i skollagen anges att såväl undervisningen
som utbildningen i övrigt vid fristående skolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell,
dels genom att äldre bestämmelser ska gälla för befintliga fristående skolor och fristående
fritidshem med konfessionell inriktning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Förvaltningen instämmer i promemorian i sin helhet, men efterfrågar vidare analys gällande
verksamheterna förskola och pedagogisk omsorg.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt följande:

1. Tjänsteskrivelsen antas som Kungälvs kommuns remissvar till
Utbildningsdepartementet gällande promemorian angående ”Etableringsstopp för
fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning” DNR:
U2022/01678

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Juridisk bedömning

Av 1 kap. 7 § skollagen (2010:800) framgår att undervisningen vid fristående skolor, fristående
förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell. Utredningens förslag innebär att
även utbildningen ska vara icke-konfessionell. Förslaget innebär också att det inte längre är möjligt
att ansöka om godkännande av utbildning med konfessionell inriktning och för de huvudmän som
redan har godkännande om konfessionell inriktning begränsas de konfessionella inslagen.

Föreslagen förändring om att utbildningen ska vara icke-konfessionell omfattar inte förskolor, men
ett par begränsningar föreslås när det gäller fristående förskolor. Fristående förskolor får endast ha
konfessionella inslag i begränsad omfattning och vid sådana tillfällen som huvudmannen skriftligt
har informerat barnets vårdnadshavare om. Förskolorna ska informera om:
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1. vilka konfessionella inslag som kan förekomma och när de kan förekomma, 
2. vilken likvärdig aktivitet utan konfessionella inslag som erbjuds som ett alternativ till en aktivitet 

där sådana inslag ingår 
3. en påminnelse om att deltagandet i konfessionella inslag är frivilligt enligt 7 b § andra stycket.

Vidare framgår att konfessionella inslag ska avgränsas från andra aktiviteter i utbildningen och om 
det inte är möjligt utan att syftet med aktiviteten går förlorat får det konfessionella inslaget ingå i 
aktiviteten. Om barnet eller eleven inte vill delta i aktiviteten ska en likvärdig, alternativ aktivitet 
erbjudas. 

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
I regeringens proposition Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med 
konfessionell inriktning (prop. 2021/22:157) behandlas alla förslag i betänkandet utom utredningens 
förslag om ett etableringsstopp för enskilt bedriven verksamhet med konfessionell inriktning i 
förskoleklass, skola och fritidshem. Ändringarna i propositionen föreslås träda i kraft den 2 januari 
2023. I propositionen anges att regeringen avser att återkomma med förslag om ett 
etableringsstopp. Regeringskansliet remitterade en departementspromemoria
med ett sådant förslag. Förslaget baseras på förslaget om etableringsstopp i betänkandet. 
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast fredagen den 13 maj
2022. Kungälvs kommun har blivit inbjuden att svara på remissen. 

Etableringsstoppet föreslås införas dels genom att det i skollagen anges att såväl undervisningen 
som utbildningen i övrigt vid fristående skolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell, 
dels genom att äldre bestämmelser ska gälla för befintliga fristående skolor och fristående 
fritidshem med konfessionell inriktning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Bedömning
Förvaltningen tillstyrker att förslaget om etableringsstopp för fristående skolor och fristående 
fritidshem med konfessionell inriktning i sin helhet. Förslaget bidrar till att barn och elever, oavsett 
bakgrund, religion eller levnadsförhållanden får en utbildning på lika villkor samt att skolväsendet 
intar en neutral eller opartiskt perspektiv i frågor om religion.  Det bidrar därmed till att uppfylla 
läroplanens mål om att alla barn och elever ska kunna nå så långt i sin kunskapsutveckling som 
möjligt och därmed ha goda framtidsutsikter. 

Kungälvs kommun instämmer med förslaget i sin helhet, dock med följande synpunkter.

Förslaget innebär dock att mer tid går åt till att informera och planera konfessionella inslag i 
förskolan vilket på sikt kan påverka intresset och möjligheten att bedriva verksamheten. Att det går 
åt mer tid att informera och planera för konfessionella inslag i förskolan påverkar fristående 
förskolor i Kungälvs kommun som bedriver förskola med konfessionell inriktning. Förskolorna med 
konfessionell inriktning i Kungälvs kommun är till antalet få och geografiskt utspridda i kommunen.

Förslaget om att befintlig verksamhet inte får utöka verksamheten med konfessionell inriktning 
bedöms få liten effekt för elever i Kungälvs kommun eftersom kommunen idag inte har några skolor 
eller fritidshem med konfessionell inriktning. Kungälvs kommun har idag ett fåtal elever på skolor 
med konfessionell inriktning utanför kommunen.

Förvaltningen gör även bedömningen av promemorian saknar till viss del en analys om varför de 
fristående förskolorna ges ett undantag. Förvaltningen efterfrågar en analys varför verksamheten 
ska omfattas av särskild lagstiftning i förhållande till övriga verksamheter. 

Vidare noterar förvaltningen att pedagogisk omsorg inte nämns i utredningens uppdrag. 
Förvaltningen gör bedömningen att även pedagogisk omsorg bör omfattas av utredningen. 
Kommunerna är tillsynsmyndighet för verksamheten. Bestämmelserna bör vara snarlika de som 
beslutas om för förskolorna. Förvaltningen gör bedömningen att ifall de två verksamheterna inte 
omfattas av samma bestämmelser så finns det en risk att oseriösa aktörer har utrymme att kringgå 
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föreslagna lagändringar genom att ansöka om att starta pedagogisk omsorg snarare än 
förskoleverksamhet. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Den föreslagna förändringen har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att
ge goda förutsättningar för livslångt lärande. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 4 God utbildning för alla. Förvaltningen instämmer i att lagförslaget 
som ges i promemorian kan stärka likvärdigheten i berörda verksamheter. Ärendet har därför även 
koppling till delmål 4.1 Avgiftsfri- och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningen bedömer att det inte finns några politiska styrdokument med koppling till ärendet. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Förslagen om etableringsstopp förstärker barns-och elevers rätt till en utbildning som är saklig och 
allsidig. För vårdnadshavare innebär det en ökad trygghet att utbildningen sker på vetenskaplig 
grund. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förvaltningen bedömer likt promemorian att förslaget inte kommer få några direkta konsekvenser 
för medarbetarna i kommunen. Förvaltningen förväntar sig att det i viss mån kan innebära en ökad 
arbetsbelastning gällande tillsynsarbetet. 

Ekonomisk bedömning
Förvaltningen bedömer likt promemorian att förslaget inte kommer få några direkta ekonomiska 
konsekvenser för kommunen. 

Förslag till beslut
1. Tjänsteskrivelsen antas som Kungälvs kommuns remissvar till
Utbildningsdepartementet gällande promemorian angående ”Etableringsstopp för 
fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning” DNR: 
U2022/01678

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Dennis Reinhold Haleh Lindqvist
Sektorchef Kommundirektör

Expedieras till: u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange
diarienummer U2022/01678 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den



4 (4)

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.

För kännedom till: 
Andreas Persson, 
Johanna Rydberg

 



Yttrande 1(2)

Datum

5/5/2022

BILDNING OCH LÄRANDE
ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-238002
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Ärende:

Remiss - Etableringsstopp för fristående skolor och 
fristående fritidshem med konfessionell inriktning

Diarienummer:

KS2022/0805-3

Instans:

Kommunsstyrelsen

Svar på remiss av promemoria: Etableringsstopp för fristående skolor och 
fristående fritidshem med konfessionell inriktning (U2022:01678)

Kungälvs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över promemoria U2022/01678 
”Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning”. 
Kungälvs kommun instämmer i förslaget i sin helhet, men vill lyfta fram följande synpunkter:

1.Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)
Kungälvs kommun instämmer att föreslagna förändringar kan bidra till en mer likvärdig skola 
och minskad skolsegregation. Förslaget innebär dock att mer tid går åt till att informera och 
planera konfessionella inslag i förskolan vilket på sikt kan påverka intresset och möjligheten att 
bedriva verksamheten.

5.1 Ett etableringsstopp ska införas i skollagen
Att det inte är möjlighet för fristående verksamhatt utöka befintlig verksamhet kan påverka 
intresset för att bedriva verksamheten på sikt. 

5.2 Det bör inte vara möjligt att utöka befintlig verksamhet med konfessionell inriktning.
I Kungälvs kommun finns inga skolenheter med konfessionell inriktning. 

7.1. Hur många barn och elever kommer att beröras av förslagen?
I Kungälvs kommun finns inga skolenheter med konfessionell inriktning. Däremot har 
Kungälvs kommun ett fåtal elever som är folkbokförda i Kungälvs kommun, men går på 
skolenheter med konfessionell inriktning. 

Övrigt
Kungälvs kommun gör bedömningen av promemorian saknar till viss del en analys om varför 
de fristående förskolorna ges ett undantag. Kungälvs kommun efterfrågar en analys varför 
verksamheten ska omfattas av särskild lagstiftning i förhållande till övriga verksamheter. 

Vidare noterar Kungälvs kommun att pedagogisk omsorg inte nämns i utredningens uppdrag. 
Kungälvs kommun gör bedömningen att även pedagogisk omsorg bör omfattas av utredningen. 
Kommunerna är tillsynsmyndighet för verksamheten. Bestämmelserna bör vara snarlika de som 

Punkt 25/22, Bilaga 1: Svar på remiss av promemoria: Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning (U2022:01678)



Remiss av promemoria Etableringsstopp för fristående skolor och fristående 
fritidshem med konfessionell inriktning 2(2)

Datum

5/5/2022

beslutas om för förskolans verksamhet. Kungälvs kommun gör bedömningen att ifall de två 
verksamheterna inte omfattas av samma bestämmelser så finns det en risk att oseriösa aktörer 
har utrymme att kringgå föreslagna lagändringar genom att ansöka om att starta pedagogisk 
omsorg snarare än förskoleverksamhet. 

Punkt 25/22, Bilaga 1: Svar på remiss av promemoria: Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning (U2022:01678)



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-05-03
Sida 23 (26)

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

§ 77/2022

Remiss av promemoria Etableringsstopp för fristående skolor och 
fristående fritidshem med konfessionell inriktning (Dnr KS2022/0805)

I regeringens proposition Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med 
konfessionell inriktning (prop. 2021/22:157) behandlas alla förslag i betänkandet utom 
utredningens förslag om ett etableringsstopp för enskilt bedriven verksamhet med 
konfessionell inriktning i förskoleklass, skola och fritidshem. Ändringarna i propositionen 
föreslås träda i kraft den 2 januari 2023. I propositionen anges att regeringen avser att 
återkomma med förslag om ett etableringsstopp. Regeringskansliet remitterade en 
departementspromemoria
med ett sådant förslag. Förslaget baseras på förslaget om etableringsstopp i betänkandet. 
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast fredagen den 13 maj
2022. Kungälvs kommun har blivit inbjuden att svara på remissen. 

Etableringsstoppet föreslås införas dels genom att det i skollagen anges att såväl 
undervisningen som utbildningen i övrigt vid fristående skolor och fristående fritidshem ska 
vara icke-konfessionell, dels genom att äldre bestämmelser ska gälla för befintliga fristående 
skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning. Ändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2024.

Förvaltningen instämmer i promemorian i sin helhet, men efterfrågar vidare analys gällande 
verksamheterna förskola och pedagogisk omsorg. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt följande:

1. Yttrandet antas som Kungälvs kommuns remissvar till
Utbildningsdepartementet gällande promemorian angående ”Etableringsstopp för fristående 
skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning” DNR: U2022/01678

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss av promemoria Etableringsstopp för fristående skolor och fristående 
fritidshem med konfessionell inriktning (Dnr KS2022/0805-3)
Svar på remiss av promemoria: Etableringsstopp för fristående skolor och fristående 
fritidshem med konfessionell inriktning (U2022:01678)

Förslag till Kommunstyrelsen
            1. Yttrandet antas som Kungälvs kommuns remissvar till
           Utbildningsdepartementet gällande promemorian angående ”Etableringsstopp för 
           fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell 
           inriktning” DNR: U2022/01678

                                 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Punkt 25/22, Bilaga 2: Protokollsutdrag - Remiss av promemoria Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning - Utskottet för Bildning och lärande



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-05-03
Sida 24 (26)

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH 
LÄRANDE

Justeras sign

__________

Expedieras till

För kännedom till

Punkt 25/22, Bilaga 2: Protokollsutdrag - Remiss av promemoria Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning - Utskottet för Bildning och lärande
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X4 – Strategisk utveckling 
Kungälv

20220506

Punkt 26/22: Rapport från ledamöter med regionala och/eller bolagsuppdrag



Presentation och syfte 

Syftet är att uppdatera er på arbetet med 
trafiken i Kungälv, inhämta era synpunkter på 

förslaget och informera om nästa steg.



Bakgrund

• X4 upphandlades med trafikstart för nytt avtal i juni 2021. 
Linjens huvudsyfte är att erbjuda snabba resor mellan 
Kungälv och centrala Göteborg. 

• X4 kortades av och samtliga turer vänder på Kungälvs 
resecentrum. Detta är ett steg för att renodla 
expressbusskonceptet, ta bort otydliga linjevarianter och 
förbereda för tätortstrafiken 2024. 

• 2024 startar nytt tätortstrafikavtal upp i Kungälv



Vad säger våra strategier?

• Våra X-linjer ska på sikt gå mot metrobuss, 
metrobuss kräver en helt annan infrastruktur 
än dagens. Det finns dock goda skäl att ta 
steg mot en snabbare kollektivtrafik redan 
idag, vi kommer ha goda förutsättningar att 
köra X4 på motorvägen med nya busskörfält 
på Nordreälvbron från och med sommaren 
2022. 

• Tätortstrafiken är upphandlad för att ta hand 
om det lokala resandet, linje 1 får ex utökad 
turtäthet i högtrafik (15-min trafik)

• 242 är endast en stödlinje till nuvarande X4 
och linje 1 från Ullstorp. Förslaget är att 
linjen försvinner när tätortstrafiken drar 
igång.

Grön = Tätortstrafik 

Svart = Expressbuss 

Grå = Tåg 



Trafikförslag 

• Juni 2024 

• X4 går samtliga turer Eriksdal –
Nordreälvbron – Kungälv resecentrum 
västra – XX- (ev. ny hållplats i höjd med 
sjukhuset/Mc Donalds) – Kongahälla 
Kungälvs resecentrum 

• 401 ökas upp och tar uppdraget genom 
centrala Kungälv med koppling till Bohus 
och Eriksdal 

• Linje 1 ökas upp och får 15 min trafik i 
högtrafik 

• 242 läggs ner 



Resande X4 riktning mot Mölnlycke 

Data: siffror från 

kundräkningssystem 

mars 2022. Generellt 

snitt/vardagsdygn

Största delen av 

påstigande sker på 

hållplatser som X4 

fortsatt trafikerar 



Resande X4 riktning mot Kungälv



Hur många nya resenärer? 

• Ett enkelt, strukturerande och tydligt linjenät ger fler resenärer på sikt. 

• Det är svårt att ange specifika siffror men likande strukturering har gjorts i Borås 
där man kan se en ökning på ca 3% per år. 

• Jönköping har också gjort en likande struktur med en resandeökning på ca 10% 



Uppnår vi övergripande mål i TFP?

• Strukturerat enkelt linjenät och förbättrad tätortstrafik är 
positivt för det hållbara resandet på sikt 

• Steg mot MålbildKoll2035 som är en del av 
trafikförsörjningsprogrammet 

• Gör att fler resenärsgrupper kan ta del av kollektivtrafiken 



Positiva konsekvenser av trafikförslag 

• Enhetlig linjesträckning 

• Viktig pendelparkering bibehålls 

• Sjukhuset får en bättre tillgänglighet med expressbuss (ca 400 meter 
gångväg till huvudentré, jämfört med dagens 800)

• Vi behöver inte belasta sjukhusområdet med vändande buss och 
utrymme för förarfaciliteter, bussparkering mm. 

• Vi bibehåller tillgänglighet till Mimershus och Kongahällaområdet 

• Vi befäster Kungälv resecentrum som bytespunkt 

• Vi möjliggör bättre byten mellan X4 och tätortstrafiken då linje 1 ökas 
upp i turtäthet 

• Kunder som reser med X4 får en snabbare restid på ca 6 min och 
garanterad framkomlighet (busskörfält) 

• Kungälv kommun behöver inte bygga metrobusstandard i en framtid i 
centrala delarna 



Negativa konsekvenser av trafikförslaget 

• Kunder från Ullstorp behöver alltid byta buss på Kungälvs 
resecentrum för vidare färd till Göteborg (idag kan man åka 
direkt till Hjalmar Brantingsplatsen) 

• Kunder från centrala delarna (Fars Hatt, Kexbageriet och 
Västra parken) behöver byta eller ta sig till fots/med cykel till 
Eriksdal eller Kungälv resecentrum för byte till Göteborg) 

• Får vi inte till hållplatsen i höjd med Mc-Donalds får vi inte en 
bättre tillgänglighet till sjukhuset 

• Om bytena inte passar vid Kungälvs resecentrum faller 
trafikförslaget, X4 är en störningskänslig linje 

• Symbolvärdet med expressbuss genom centrala Kungälv 
försvinner 



Tack!



2022-05-07 Möte med Västtrafik
Kommunstyrelsens ordförande 

Miguel Odhner

Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022
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ÅSEBERGET

KOMARKEN

CENTRUM

YTTERBY

ROLLSBO

SJUKHUS

ARBETSPLATSER

HANDEL FRIIDROTT/
FOTBOLL

GYMNASIUM

KULTURKONGAHÄLLA 
CENTER

SKOLA

RESECENTRUM

BANDY/FOTBOLL

HANDEL/
SERVICE

UTEBAD

NYTT 
IP-CENTER

NYA
ARBETSPLATSER

AFFÄR/
UNDERHANDEL

IDROTTSPLATS

TÅGSTATION

Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022
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Bandy- &
Eventhall
(Mässor, 

musik, LAN 
mm)

Idrottshallar 3-5 st.
Handboll, basket, 
innebandy, futsal, 

gymnastik, volleyboll
(dagtid t ex för 

pensionärsföreningar)

Ishockey och  
konståkning, yta för 
match och tävling

Sport/Idrott/Gym 
(kommersiella 

aktörer)

Tränings-is 
Tennis?

Boxning/
kampsporter

”Simhall”
Simbassäng

Rehab/
Undervisnings 

-bassäng 
Plask

Daglig 
verk-

samhet Förenings
-café

Kansli-
funktion 

föreningar
& 

Kommun

Samlings-
lokaler

Förenings-
lokaler

Aktivitet 
barn och 

unga

Teknik
-rum 

”INNEHÅLLSBUBBLA” 

Yttern Arena

Över-
nattning

Utbildning
/

Konferens

Sport-
klinik

Bostäder: t ex Trygghetsbostäder, hyresrätter, long-stay lgh?

Teknik-
center?

Lokaler för näringslivet-
tex företag inom 

idrott/hälsa/rehab mm

Skate
-park

Social Hållbarhet

Restaurang

Friidrott
Utomhus?

Ekologisk 

hållbarhet:
Miljö-

mässigt 
hållbar 

byggnad
Effektiv 

drift
Flexibla 

lösningar

Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022
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ÅSEBERGET

ROLLSBO

KOMARKEN

E6

CENTRUM

KUNGÄLVSMOTET

ÅSEBERGET – OPTIMAL PLATS FÖR EN NY CENTRAL STADSDEL I KUNGÄLV

IDROTT

2022-05-07 Möte med Västtrafik
Kommunstyrelsens ordförande 

Miguel Odhner

Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022



Idématerial – Framtaget av Chalmers arkitektstudenter

Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022



Idématerial – Framtaget av Chalmers arkitektstudenter
Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022



Idématerial – Framtaget av Chalmers arkitektstudenter
Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022



Staden klipper banden med Göteborg

Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022



14 vån

14 vån

16 vån 
Magnolia

Bild: 
Riksbyggen

Bild: QPG

Bild: JM

23 vån

Kongahälla
Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022



Kongahälla
Kvarter 7, Magnolia

16 vån

Bild: 
Magnolia

Bild: 
Magnolia

Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022



Västra parken

Nytorgstaden
Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022



Detaljplan Nytorgstaden
Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022



Projekt Liljedal

Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022



Liljedal
- Gärdet 1:3, Magnolia

Krukan

Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022



Medborgare, vad ska vi göra av området vid Kexenfabriken? 
Hus ska staden vid älven utvecklas, vad ska den innehålla? 

Välkommen 24 mars kl 18.00-20.00

Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022
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Trädgården, restaurangen 

hantverksboden och paviljongen 

kan bli de sista byggstenarna 

som behövs för att göra 

Kungälvs gamla stadskärna till 

en riktig heldagsutflykt.

I dagsläget finns endast 

fästningen med omgivningen.

Vi tror att ett större utbud skulle 

göra Kungälv mer attraktivt.

Potential
Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022



Mälarpaviljongen i Stockholm är en mycket populär flytande uteservering mitt i stan vid Kungsholmen.

Att bygga en flytande restaurang skulle ge närhet både till vatten och den lummiga parken. Man bör dessutom med ett 

sådant upplägg kunna undvika att negativt påverka strandkanten (och den för artrikedomen så viktiga vassen).

Inspiration
Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022



2022-05-07 Möte med Västtrafik
Kommunstyrelsens ordförande 

Miguel Odhner

Punkt 26/22, Bilaga 1: x4 den 7maj 2022
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Kallelse 
Sammanträdesdatum 2022-05-18 
 
 
 

DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN 

 

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

 

Instansnr Ärende Titel 
138/22 KS2022/0743-2 Delegationsbeslut, stöd till Romelanda 

hembygdsförening 2022 
139/22 KS2017/0786-6 Avtal om jordbruksarrende, sidoarrende, för del av 

Trankärr 2:1 och Fontin 1:2, avseende år 2022 
140/22 KS2022/0002-8 Ytterbyvägen, avgift.pdf 
141/22 KS2022/0166-6 Beslut - säkerhetsprövning 
142/22 KS2022/0288-6 Beslut - säkerhetsprövning 
143/22 KS2022/0490-4 Avtal om lägenhetsarrende inom del av Marstrand 

6:7 avseende uppställning av personbil, 
undertecknat enligt KS delegeringsordning punkt 
D1 

144/22 KS2022/0547-6 Beslut - säkerhetsprövning 
145/22 KS2022/0660-1 Avtal om lägenhetsarrende med Hermansby IF, 

Kärna 67.1 
146/22 KS2022/0796-4 Begäran om allmän handling 
147/22 KS-VR2022/0011-28 Transportdispenser mars 2022 
148/22 KS-VR2022/0163-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Annan 

användning, Gymnasiegatan 8 - ICA Maxis entré, 
Kungälv 

149/22 KS-VR2022/0172-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall för fastigheten Instön 1:279 

150/22 KS2017/0576-9 Nyttjanderättsavtal för byggväg med Ytterby 
vägförening 

151/22 KS2017/0576-10 Nyttjanderättsavtal för byggväg, Kastellegården 1:1, 
undertecknat avtal 

152/22 KS2021/0920-7 Ängegärde 5:1, avtal (1219-499-014) 
lägenhetsarrende avseende trädgård 

153/22 KS2021/0920-8 Ängegärde 5:1, avtal (1219-499-013), 
lägenhetsarrende avseende förråd och 
uppställningsplats för personbil 

154/22 KS2021/0920-9 Ängegärde 5:1, avtal (1212-499-010) 
lägenhetsarrende avseende trädgård 

155/22 KS2021/0920-10 Ängegärde 5:1, avtal (1212-499-015) 
lägenhetsarrende avseende förråd 

156/22 KS2021/0920-11 Ängegärde 5:1, avtal (1212-499-012) 
lägenhetsarrende avseende trädgård 

157/22 KS2021/0920-12 Ängegärde 5:1, avtal (1212-499-011) 
lägenhetsarrende avseende trädgård 

158/22 KS2022/0002-9 Ytterbyvägen, förbud mot trafik.pdf 
159/22 KS2022/0002-10 Västra gatan, förbud mot trafik.pdf 
160/22 KS2022/0505-5 Beställningsskrivelse avseende ansökan till mark- 

och miljödomstolen 
161/22 KS2022/0505-6 Tilldelningsbeslut avseende ansökan till mark- och 

miljödomstolen 

Punkt 9/22: Redovisning av delegationsbeslut



Kallelse  

Sammanträdesdatum  2022-05-18 
 
 
 

DELEGATIONSBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

 

 

162/22 KS2022/0635-6 Beslut - säkerhetsprövning 
163/22 KS2022/0856-2 Avtal Whitslelink PUB_avtal.pdf 
164/22 KS2022/0856-1 Whistlelink orderbekräftelse 
165/22 KS2022/0905-1 Ändringsavtal (rättelse av skrivfel) till jakträttsavtal 

med Mariebergs jaktklubb 
166/22 KS2022/0968-1 Godkännande bygge av friggebod i Ullstorp där 

tomten angränsar till gångstig 
167/22 KS-VR2022/0079-5 Upplåtelse av allmän platsmark - Motionslopp, 

Kungälv, start/mål Skarpe Nord 
168/22 KS-VR2022/0117-5 Delegeringsbeslut - nytt datum 
169/22 KS-VR2022/0117-4 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot 

att Stadsloppet arrangeras den 11/6 istället för den 
23/4. 

170/22 KS-VR2022/0164-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Food Truck, 
Kungälvs kommun 

171/22 KS-VR2022/0174-3 Upplåtelse av allmän platsmark - 1:a maj 
demonstration, Socialdemokraterna, Kastalakyrkan, 
Nytorget 

172/22 KS-VR2022/0175-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Studentutspring 
med studenttåg, Mimers Hus - Fästningsholmen, 
Kungälv 

173/22 KS-VR2022/0177-3 Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering i 
Paradisparken, Grand Hotel, Marstrand, Kungälv 

174/22 KS-VR2022/0178-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Cirkus Brazil Jack, 
Kungälv, utebadet 

175/22 KS-VR2022/0179-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Annan 
användning, Komplisplatsen, Komarken, Kungälv 

176/22 KS-VR2022/0190-2 Upplåtelse av allmän platsmark - 
Nationaldagsfirande med parad och kringaktiviteter, 
Västra Parken - Fästningsparken/holmen, Kungälv 
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1 Inledning 

Förord 

Programmet för social hållbarhet är en av många processer som kan bidra till ett mer hållbart 
Kungälv och bidra till innanförskapet. Likväl som att det inte är entydigt hur ekologisk eller 
ekonomisk hållbarhet definieras är det heller inte självklart, varken inom kommunen, 
förvaltningen eller i planeringspraktiken, hur begreppet social hållbarhet bör förstås och 
omsättas till praktisk handling. 

Uppföljningen av programmet bidrar till denna diskussion genom att på ett översiktligt sätt 
samla olika förhållningssätt och metoder, åtgärder och insatser utifrån ett bredare 
planeringsperspektiv, med specifikt fokus utifrån budgetdirektiv samt uppdrag från 
beredningen i programmet. 

Förvaltningens verksamheter genomför aktiviteter och åtgärder vilket sker inom ramen för 
programmet för social hållbarhet och kommunstyrelsens budgetdirektiv. Rapporten lyfter 
fram läget för ett antal övergripande målområden samt åtgärder och insatser som berör arbetet 
med social hållbarhet. 

Ambitionen är att resultatet ska kunna utveckla och inspirera till fortsatt arbete både i enskilda 
verksamheter och i bredare samverkan mellan flera externa aktörer, forskningsinstitut (RISE) 
och civilsamhället. 

Bakgrund 

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19 
december 2019 (Dnr KS2019/0202). Programmet gäller från 2020 till 2027. Det är ett 
långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring 
ökad social hållbarhet och innanförskap. Programmet har fyra underliggande planer: 

 Social översiktsplan, 
 Äldreplan 
 Funktionshinderplan  
 Trygg i Kungälv. 

Planerna förtydligar programmets mer övergripande formuleringar. De sträcker sig fram till 
2023 med utblick mot 2027. 

2021 års uppföljning är den första uppföljningen av programmet för social hållbarhet och 
kommer att utvecklas under kommande års uppföljningar, till och med 2027. 

Om uppföljningen av programmets målområden 

Programmet är indelat i sju målområden: 

 Tidiga insatser för barn- och unga 
 Hälsa 
 Boende 
 Utbildning 
 Arbete och sysselsättning 
 Demokrati och civilsamhälle 
 Trygghet 
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I denna uppföljning redovisas utfallet per målområde. Aktiviteterna kommer från de fyra olika 
planerna Social översiktsplan, Äldreplan, Funktionshinderplan och Trygg i Kungälv. 

Planerna har sinsemellan olika fokus och kompletterar varandra inom ramen för programmet. 
Varje plan har därför inte alltid aktiviteter inom programmets sju målområden. 

När planerna togs fram lades även politiska uppdrag in som berör respektive målområde. De 
aktiviteter som är politiska uppdrag förtydligas särskilt i rapporten. Sammantaget bidrar 
aktiviteterna från respektive plan till att stärka den sociala hållbarheten i Kungälv. 

Aktiviteternas status beskrivs med följande symboler: 

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

Pågående, grön   = Arbete med genomförandet pågår 

Pågående, gul   = Arbete med genomförandet pågår, med avvikelse 

Avslutat, grön bock  = Genomförandet klart enligt plan 

Avslutat, röd bock  = Genomförandet avslutat med avvikelse 

Försenat, rött utropstecken  = Genomförandet inte avslutat och har passerat planerat 
avslutningsdatum 
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2 Måluppfyllelse indikatorer 

Från Programmet Social Hållbarhet: 
Kungälvs kommun ska inom samtliga områden ska ligga i paritet med de bästa och mest 
kostnadseffektiva kommunerna i Sverige.  

 Vår indikator är att 0,5 procent av befolkning (18 år och äldre) har långvarigt 
ekonomiskt bistånd. Utifrån kategorin övergripande liknade kommun var medelvärdet 
0,6 procent. Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt bistånd ska vara högst 
0,5 procent innan 2027.  

 Vår indikator är att 1,5 procent av den registrerade arbetskraften (25 - 64 år) varit 
arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd under minst sex månader. 
Utifrån kategorin övergripande liknade kommun var medelvärdet 2,2 procent. 
Andelen långtidsarbetslöshet (25 – 64) år ska vara högst 1,5 procent innan 2027.  

 Vår indikator är att 90,8 procent av elever i åk 9 är behöriga till yrkesprogram vid 
gymnasiet. Utifrån kategorin övergripande liknade kommun var medelvärdet 89 
procent. Behörighet till yrkesprogram vid gymnasiet ska vara lägst 92 procent innan 
2027.  

 Vår indikator är att 170 hushåll har antingen socialt kontrakt eller annan typ av 
socialt boende i Kungälvs kommun. Antalet hushåll med sociala kontrakt eller annat 
typ av socialt boende ska minska med minst 40 procent.  

2.1 Arbete och sysselsättning 

För indikatorn Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd saknas 
fortfarande data för 2021 i Kolada. 2020 hade dock Kungälv lägre andel personer med 
långvarigt försörjningsstöd (0,6 %) än riket (1,3 %). Det är i princip samma nivå som 
kommuner med liknande socioekonomiska förhållanden. Kungälv ligger bland de 25 % bästa 
kommunerna i riket. 
Könsuppdelad statistik för 2020 saknas i Kolada och därmed också i tabellen nedan. 

Långtidsarbetslösheten var 2,4% under 2021. Det är två procentenheter under genomsnittet 
för riket (4,6%) och något under kommuner med liknande socioekonomiska förhållanden 
(2,6%). Kungälv ligger bland de 25 % bästa kommunerna i riket. 

Indikator 

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

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.  

 

2.2 Utbildning 

Elever som blir behöriga till och går klart gymnasiet har bättre förutsättningar att komma in i 
arbetslivet och att klara sig i samhället. Indikatorn behörighet till gymnasiet mäter behörighet 
till ett yrkesprogram (program som har lägst behörighetskrav och därmed indikerar 
”behörighet till gymnasiet”). 

Sedan 2018 har Kungälvs kommun en negativ trend för skolresultaten. De är dock bättre 
jämfört med riket. Jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner är skolresultaten i 
Kungälv sämre.  År 2021 var andelen behöriga till gymnasiet totalt 86,5 procent i Kungälvs 
kommun. Skillnaden mellan könen var 7,1 procent, där 83,0 procent bland pojkarna samt 90,1 
procent bland flickorna var behöriga till gymnasiet. Kungälvs kommun ligger här inte bland 
de 25 % bästa kommunerna utan i mittensegmentet. 

 

Indikator 

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

Vid antagandet av Programmet för Social Hållbarhet i december 2019 hade 170 hushåll 
antingen socialt kontrakt eller annan typ av socialt boende i Kungälvs kommun. I december 
2021 hade 167 hushåll socialt kontrakt eller annan typ av boende vilket är en marginell 
minskning. 

Indikator 

Antalet hushåll med sociala kontrakt eller annat typ av socialt boende ska minska med minst 40 procent.  
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3 Uppföljning av programmets prioriterade målområden 

Nedan följer en redovisning av programmets sju målområden med tillhörande aktiviteter. 

För varje målområde presenteras en detaljerad redovisning av de aktiviteter som utförts inom 
respektive målområde, utifrån respektive plan. 

3.1 Tidiga insatser för barn och unga 

Programmets beskrivning av målområdet Tidiga insatser för barn och unga: 
Barn och unga är en prioriterad målgrupp, forskning pekar på möjligheten att skapa goda 
och sunda vanor ökar ju tidigare dessa initieras. Fokus är på att uppnå goda livsvillkor och 
levnadsvanor genom tidig upptäckt, samverkan och tidiga åtgärder. 

 Tillvarata föräldraengagemang och befintliga nätverk - fler vuxna kring barn och 
unga. 

 Generella insatser kring goda levnadsvanor bland barn och unga, med särskilt fokus 
på allmän drogprevention. • Insatser kring barn- och ungdomars psykiska ohälsa via 
fortsatta integrerade satsningar (ex familjecentrerat arbetssätt). 

 Tydliga samverkansformer mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola och 
skola med inriktning på gemensamt ansvarstagande, tydlig rollfördelning samt vid 
behov överföra information mellan myndigheter utifrån vårdnadshavares eller 
individens samtycke.  

 För en objektiv, rättvis och effektiv handläggning via digitalisering skapa en enkel väg 
in till myndighetskontakter 

3.1.1 Aktiviteter från Social Översiktsplan 

3.1.1.1 Tidiga insatser barn och unga 

Beskrivning 
Social översiktsplans delmål kring tidiga insatser är:  
• Främja hälsosam uppväxt. 
• Effektivisera och höja kvalitén i det förebyggande arbetet.  
• Utvecklad samverkan mellan de olika aktörer som finns kring barn och unga. 
 

3.1.1.1.1 Politiskt uppdrag: 5. Intensifiera arbetet med den psykiska 
ohälsan och otryggheten bland elever (SÖP) 

5. Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsan och otryggheten bland elever (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

Arbete pågår, Uppdrag 5 

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

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

Fullföljda studier är en av de viktigaste faktorerna för att motverka psykisk ohälsa. 
Sektorn deltar i ett antal nätverk som syftar till att förbättra samverkan och 
samordna insatser mellan myndigheter och organisationer som arbetar med barn 
och unga. SIMBA - teamen består av en barnpsykolog från primärvården samt 
representanter från elevhälsan och socialtjänsten. Målet med projektet är att barn 
och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och 
samordnade insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå. Syftet 
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Aktivitet Kommentar 

är att utveckla och etablera en modell som bygger på samverkan mellan 
elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom första linjen samt en 
konsultationsmodell för samverkan med specialistnivån. Exempel på tidiga 
insatser som sektorn arbetar med finns inom områdena främjande, förebyggande 
och riktade. Det rör sig bland annat om kompetenshöjande insatser till personal 
kring ledarskap i klass-rummet, bemötande av NP-problematik, lågaffektivt 
bemötande till känslostarka barn, elevhälsomöten, närvaroteam samt att 
skolpsykolog kan arbeta med föräldrastöd till vårdnadshavare. 

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

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

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

3.1.1.1.2 Politiskt uppdrag: NY 2021 Översyn och samordning inom det 
förebyggande arbetet (SÖP) 

NY 2021 Översyn och samordning inom det förebyggande arbetet (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

Stärka och utveckla 
samordningen inom det 
förbyggande arbetet 

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

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 ges förvaltningen i uppdrag att genomföra 
översyn och samordning inom det förebyggande arbetet. Enligt förvaltningens 
verksamhetsplan 2021 – 2022 innefattar uppdraget att stärka och utveckla 
samordningen inom det förbyggande arbetet. Allt förebyggande arbete främst för 
barn och ungdomar ska kartläggas. Målet är att höja kvalitén i det förebyggande 
arbetet. 

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

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

3.1.1.1.3 Insats: Tillvarata föräldraengagemang och befintliga nätverk – 
fler vuxna kring barn och ungdomar 

Aktivitet Kommentar 

Erbjuda generella 
föräldrautbildningar till 
föräldrar med barn i 
åldern 3-12 år. 

 

Utförarenheten, Familjecentralen samt Familjehuset Klippan har totalt genomfört 6 
föräldrautbildningar i programmet Alla Barn i Centrum (ABC). Målgrupp är föräldrar 
med barn i åldern 3-12 år. Under 2021 har instruktörer utbildats i ABC-tonår. 
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Aktivitet Kommentar 

Beskrivning 
I samverkan med 
Familjecentralen Fyren 
och Familjehuset Klippan 
erbjuda generella 
föräldra-utbildningar till 
föräldrar med barn i 
åldern 3 -12 år. 
Ansvar: ToS samt BoL 
 

3.1.1.1.4 Insats: Insatser kring barn och ungdomars psykiska ohälsa via 
fortsatta integrerade satsningar 

Aktivitet Kommentar 

Riktad 
kompetensutveckling mot 
förskolans personal kring 
barn och ungdomars 
psykiska ohälsa. 

 
Beskrivning 
Ansvar BoL 
 

Inom förskolan har ett stödmaterial om tidiga insatser tagits fram tillsammans med 
en handledning. Stödmaterialet är tänkt att användas av pedagoger i förskolan och 
i pedagogisk omsorg och syftar till att tidigt påbörja insatser för att stödja barn i 
behov av mer anpassningar och stöd i sin utveckling. Fokus är på att utveckla och 
anpassa lärmiljön. 

En implementering av stödmaterialet pågår sedan augusti 2021 och kommer att 
avslutas i maj 2022. Samtliga personal i förskolan deltar. En viktig del är att sprida 
kunskap och förståelse för de orsaker som kan finnas till att ett barn kan behöva 
tidiga insatser i förskolan, till exempel psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, 
sjukdom eller social problematik i hemmet. 

Med förskolan som arena 
utveckla lättillgängliga 
och flexibla insatser för 
att främja och förebygga 
barns psykiska hälsa. 

 
Beskrivning 
Med förskolan som arena 
utveckla lättillgängliga 
och flexibla insatser för 
att främja och förebygga 
barns psykiska hälsa. 
Prioriterat är att utveckla 
arbetssätt mellan 
förskola, socialtjänst och 
barnavårdscentralen 
(BVC). 
Ansvar BoL. 
 

När det gäller att utveckla arbetssätt mellan förskola, socialtjänst och 
barnavårdscentralen (BVC) har detta utvecklingsarbete försenats på grund av 
pandemin men väntas starta under 2022. 

Under 2021 har förankring kring familjecentrerat arbetssätt i Komarken fortlöpt. 
Goda exempel från Göteborgs Stad samt övriga regionen har samlats in. 

3.1.1.1.5 Insats: Tydliga samverkansformer mellan socialtjänst, hälso- 
och sjukvård, förskola och skola med inriktning på gemensamt 
ansvarstagande, tydlig rollfördelning samt vid behov överföra 
information mellanmyndigheter utifrån vårdnadshavares eller 
individens samtycke. 

Aktivitet Kommentar 

Utveckla modell kring 
systematisk uppföljning 
av social hållbarhet och 
tidiga insatser. 

Via Västra Götalandsregionen är medel beviljade för ett projekt om social 
investering - Systematisk Uppföljning Social Hållbarhet (SMASH). Utifrån 
innovationspartnerskap med RISE kartläggs tidigare arbete och en översikt har 
gjorts kring befintliga mål och indikatorer. Syftet är att utveckla en långsiktig 
systematik för att utifrån politiska mål kunna följa upp effekten av enskilda 
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Aktivitet Kommentar 

 
Beskrivning 
Under tidsperioden 2020 
- 2023 utveckla modell 
kring systematisk 
uppföljning av social 
hållbarhet och tidiga 
insatser. Projekt sker i 
samverkan med Västra 
Götalandsregionen, 
Kungälvs kommun och 
Mölndals Stad. 
Ansvar ToS. 
 

insatser. Första lärande exempel är nystartade Kompetenscentrum samt 
pågående utvecklingsarbete kring missbruksvård. Övergripande mål är att ta fram 
hållbara indikatorer och koppla detta till samhällsekonomiska värden. Projektet 
planeras pågå till och med 2023-12-31. 

Stärka första linjen i att 
möta psykisk ohälsa 
genom att vidareutveckla 
det påbörjade arbetet 
samverkansteam för barn 
och unga med psykisk 
ohälsa. 

 
Beskrivning 
Stärka första linjen i att 
möta psykisk ohälsa 
genom att vidareutveckla 
det påbörjade arbetet 
samverkansteam för barn 
och unga med psykisk 
ohälsa.  
Ansvar SIMBA. 
 

Vid Familjehuset Klippan har arbetet med att samordna insatser till barn och unga 
med lindrig psykiskohälsa och deras familjer fortsatt. Under 2021 har 586 barn och 
unga med familjer varit på minst ett besök på Familjehuset Klippan. Inom ramen 
för den integrerade samverkan på Familjehuset Klippan har socialtjänsten erbjudit 
råd och stödsamtal på service till 146 familjer med barn i åldern 6-18 år. Drygt 120 
familjer har lotsats direkt till kommunens råd och stödsamtal på service utan 
någon annan kontakt på Familjehuset Klippan. Under 2021 genomfördes 29 
grupper riktade till föräldrar och barn på Familjehuset Klippan. De flesta grupperna 
under våren genomfördes digitalt men under hösten hölls grupperna fysiskt på 
Familjehuset Klippan i mindre format. Kommunen erbjöd en föräldrastödsgrupp 
ABC 6-12 år digitalt och en föräldrastödsgrupp ABC Tonår på plats under året. 
Utöver detta erbjöds föräldrastöd digitalt genom Föräldrawebben i kommunens 
försorg. Under 2021 har 2208 besök genomförts, 829 gruppbesök och 352 
videobesök. 

Under 2021 har 76 barn och ungdomar varit aktuella för samverkan på 
Familjehuset Klippan genom SIMBA-teamet som består av representation från 
primärvård (Kustens vårdcentral/Familjehuset Klippan), elevhälsa och socialtjänst 
vilket möjliggör koordinerade och samordnade insatser. 

Familjehuset Klippan och Kungälvs kommun kommer även fortsättningsvis vara 
delaktiga i det nationella TSI (Tidiga, Samordnade, Insatser) projektet då intresset 
är fortsatt stort kring den integrerade samverkan mellan kommun och primärvård 
som arbetats fram i Kungälv under projekttiden. 

Personer med behov av 
samordnade insatser ska 
erbjudas en samordnad 
individuell plan (SIP). 

 
Beskrivning 
Personer med behov av 
samordnade insatser ska 
erbjudas en samordnad 
individuell plan (SIP). 
Ansvar SIMBA. 
 

Implementering av samordnad individuell plan (SIP) är ett prioriterat område i 
SIMBAS samverkansplan. Återkommande arbete pågår för att få hälso- och 
sjukvården samt kommunens aktörer att upprätta SIP och använda IT-tjänsten 
SAMSA. I regionala- och delregionala uppföljningar konstateras att det finns stora 
förbättringsområden kring upprättande av SIP utifrån kommunens samtliga 
berörda verksamheter. I dagsläget saknas statistik över antalet upprättade planer 
vilket försvårar uppföljning. Målet på sikt är att det ska göras fler SIP:ar både lokalt 
och regionalt. 

Utveckla fortsatta 
integrerade insatser i 
samverkan med förskola, 
skola, socialtjänst och 
primärvård. 

 
Beskrivning 
Med Familjecentralen 
Fyren och Familjehuset 
Klippan som plattform 
utveckla fortsatta 
integrerade insatser i 
samverkan med förskola, 

För att få en översyn och samordning inom det förebyggande arbetet har en 
kartläggning kring insatser genomförts utifrån perspektiven främjande, 
förebyggande och riktat. Vidare har representanter som på olika sätt arbetar med 
barn- och ungdomar tillfrågats. Totalt har ca 60 personer har intervjuats. För att 
komplettera översynen genomfördes en föräldraenkät via skolans plattform 
Unikum. Enkäten riktade sig till samtliga vårdnadshavare vid kommunens 
grundskolor. Totalt svarade 1588 personer. En fördjupad enkät och intervjuer 
gjordes till föräldrar som möter Familjehuset Klippan eller på Utförarenheten. 

Kartläggningen ska möjliggöra utvecklade koordinerade och samordnade insatser 
mellan förskola, skola, socialtjänst och hälso-sjukvård. 
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Aktivitet Kommentar 

skola, socialtjänst och 
primärvård.  
Ansvar BoL samt ToS. 
 

Vidareutveckla SSPF 
kring ungdomar som 
riskerar att hamna i ett 
utanförskap som 
innefattar kriminalitet och 
droger. 

 
Beskrivning 
Vidareutveckla 
Samverkan socialtjänst, 
skola, fritid och polis 
(SSPF) kring ungdomar 
som riskerar att hamna i 
ett utanförskap som 
innefattar kriminalitet och 
droger. 
Ansvar BoL samt ToS. 
 

Styrgruppen för SSPF tog beslut om en ny arbetsprocess ”lokala SSPF” vid 
årsskiftet 2020-2021. Lokala SSPF innebär att SSPF koordinator genomför ett 
SSPF möte lokalt inom varje enhet (högstadieskola, Sandbackaskolan, Mimers 
Hus gymnasium) var 4:e vecka. Syftet är att kunna prata individärenden som inte 
är möjligt i arbetsgruppsmötena med SSPF. Det innebär ett öppnare samtal och 
därmed ökad möjlighet att tidigt fånga upp oro kring individer. 

Lokala SSPF har lett till ökad kunskap och förståelse för SSPF-arbetet samt att 
individärendena ökat. Vid årsskiftet 2021/2022 fanns 17 pågående samtycken, 9 
stycken hade avslutats under året. Slutsats är att det under 2021 varit ett ökat 
inflöde av samtycken samt att fler samtycken har avslutats. 

Det har varit en svårighet varit att få samtycken från vissa vårdnadshavare när de 
informeras om att polis och socialtjänst får ta del av uppgifter som lämnas om 
individen. Inför 2022 finns det tankar på att i vissa fall initialt begränsa 
omfattningen av samtycke, till att enbart skola och fritid delar information, för att 
fånga upp dessa individer. 

Fortsatt arbete med 
hemmaplanslösningar i 
samverkan mellan 
socialtjänst och skola. 

 
Beskrivning 
Fortsatt arbete med 
hemmaplanslösningar i 
samverkan mellan 
socialtjänst och skola, 
där syfte att förebygga 
externa 
kostnadskrävande 
placeringar. 
Ansvar BoL samt ToS. 
 

På både nationell och regionalnivå finns en upparbetad struktur som Kungälvs 
kommun arbetar utifrån. Utifrån individuella fall finns en aktiv samverkan mellan 
skola och socialtjänst i Kungälvs kommun för att så långt som möjligt hitta möjliga 
hemmaplanslösningar. Kostnadsutvecklingen följs noga av förvaltningen och 
redovisas i bokslutet.. 

3.1.2 Aktiviteter från Trygg i Kungälv 

3.1.2.1 Narkotika och missbruk 

Beskrivning 
Kungälvs kommun följer kontinuerligt upp ungdomars drogvanor genom två undersökningar 
med olika tidsintervall - Centralförbundet för Alkolhol och Nakotikaupplysning (CAN) och 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). Lokala resultat från CAN:s 
drogvaneundersökning 2019 visar 17 procent av eleverna på gymnasiet åk2 provat narkotika.  
 
LUPP genomfördes hösten 2020.  Det stora flertalet i åk8 uppger att de inte snusar, röker, 
dricker alkohol eller har använt narkotika (och andelen är i samtliga fall mindre än GR-
snittet). Det stora flertalet åk8-elever har aldrig använt narkotika men 2 procent uppger att de 
har gjort det (3 procent tjejer, 2 procent killar). GR-snittet ligger på 4 procent för både tjejer 
och killar. Tidigare LUPP-undersökningar visar på samma resultat. 
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3.1.2.1.1 Insats: Insatser mot narkotika och missbruk 

Aktivitet Kommentar 

 Utifrån 
medborgarlöfte årlig 
informations-
/kunskapskampanj till 
vårdnadshavare. 

Alla vårdnadshavare till barn mellan 12-18 år fick broschyren "Så kan du som 
tonårsförälder minska risken att ditt barn börjar med droger" genom Unikum mars 
2021. 

Trygga ungdomsmiljöer har med hjälp av ungdomar delat ut broschyren "Så kan 
du som tonårsförälder minska risken att ditt barn börjar med droger" 
Ca. 700st broschyrer delades ut i Björkås, Västra samt Östra porten, augusti 2021. 
Ca. 1300st broschyrer delades ut i Komarken, Ulvegärde, Tungevägen, 
bostäderna runt busstationen i Ytterby samt delar av Fontin, januari 2022. 

Samverkanspartners i samhällskontraktet kontaktades i maj 2021 för att hjälpa till 
med att sprida broschyren. Totalt 450st broschyrer levererades till 9 
samverkansparter i kommunen. 

Kommunens drogförebyggande nätverk har under hösten 2021 arbetat fram ett 
koncept där vårdnadshavare för elever i årkurs 8 bjuds in till ett föräldramöte för att 
bland annat få information från polis, Trygga ungdomsmiljöer och Utförarenhet 
gällande droger. Det planeras för dessa föräldramöten under vårterminen 2022. 

 Fördjupad samverkan 
med Polisen kring 
drogproblematiken i 
kommunen. 

Polisen och kommunen har utifrån konceptet "Trygg i" lagt ett stort fokus på 
narkotikaproblematiken och ett långsiktigt arbete. Medborgarlöftet som 
presenterades våren 2021 sträcker sig till 2023 och innefattar nedan aktiviteter. 

 Minst 6 narkotikainsatser kopplade till platser som medborgarna upplever 
som otrygga. (Polis) 

 Att det nya drogförebyggande nätverket utvecklar ett årshjul med 
drogförebyggande aktiviteter riktat till vårdnadshavare och ungdomar i 
åldersspannet 12–18 år. 
Aktiviteterna kan bland annat bestå av återkommande riktade utskick, 
föräldramöten och kunskapshöjande information till skolpersonal. 
(Kommun) 

 Skolan ska arbeta systematiskt utifrån rutinen ”En drogfri skola” för att 
verka för en drogfri skolmiljö. (Kommun) 

Kommunpolisen är en av parterna i kommunens drogförebyggande nätverk och 
kommer tillsammans med Trygga ungdomsmiljöer samt utförarenheten 
informera/utbilda vårdnadshavare, kommunanställda samt externa parter om 
droger för att förebygga samt tidigare upptäcka missbruk. 

I det fortlöpande lägesbildsarbetet har polisen i sin operativa inriktning bland annat 
riktat sina resurser mot narkotika vid minst 40 veckor år 2021. 

 Implementera 
riktlinjen ”En drogfri 
skola”. 

Riktlinje "En drogfri skola" antogs av sektorledning Bildning och Lärande januari 
2021. Utifrån riktlinjen har lokala rutiner tagits fram vid Mimers Hus gymnasium 
samt kommunens högstadier. Skolpersonal har fått information om de lokala 
rutinerna exempelvis på APT 2021. Drogförebyggande nätverk har startats upp 
med representanter från; grundskolan, gymnasiet, polisen, säkerhetsenhet, 
folkhälsan, ungdomsmottagningen, Trygga ungdomsmiljöer och utförarenheten. 
Fokus är att dela nulägesbilder samt genomföra framtaget drogförebyggande 
årshjul, som bland annat innefattar kompetensutveckling till personal, 
föräldramöten och informationsinsatser. 

 Vidareutveckla 
samverkan Socialtjänst, 
skola, polis och fritid 
(SSPF). 

Styrgruppen för SSPF tog beslut om en ny arbetsprocess ”lokala SSPF” vid 
årsskiftet 2020-2021. Lokala SSPF innebär att SSPF koordinator genomför ett 
SSPF möte lokalt inom varje enhet (högstadieskola, Sandbackaskolan, Mimers 
Hus gymnasium) var 4:e vecka. Syftet är att kunna prata individärenden som inte 
är möjligt i arbetsgruppsmötena med SSPF. Det innebär ett öppnare samtal och 
därmed ökad möjlighet att tidigt fånga upp oro kring individer. 

Lokala SSPF har lett till ökad kunskap och förståelse för SSPF-arbetet samt att 
individärendena ökat. Vid årsskiftet 2021/2022 fanns 17 pågående samtycken, 9 
stycken hade avslutats under året. Slutsats är att det under 2021 varit ett ökat 
inflöde av samtycken samt att fler samtycken har avslutats. 

Det har varit svårt varit att få samtycken från vissa vårdnadshavare när de 
informeras om att polis och socialtjänst får ta del av uppgifter som lämnas om 
individen. Inför 2022 finns det tankar på att i vissa fall initialt begränsa 
omfattningen av samtycke, till att enbart skola och fritid delar information, för att 
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Aktivitet Kommentar 

fånga upp dessa individer. 

 Kungälvs kommun 
och hälso- och 
sjukvården ska utveckla 
integrerade 
samverkansformer för att 
tidigt identifiera missbruk 
och stödja dessa 
ungdomar. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fördelat medel till hälso- och 
sjukvårdsnämnderna och HSNV har budgeterat för förstärkning av insatser för 
ungdomar och unga vuxna med missbruksproblematik. Den föreslagna modellen 
innebär att verksamheten på primärvårdsnivå ska bemannas med sjuksköterskor, 
socionomer, psykologer och läkare. Fokus är ett integrerat arbetssätt. 
Finansieringen är 50/50 mellan region och kommun. Under 2021 har planering 
intensifierats mellan regionhälsan och kommunerna. Kungälvs Mini-Maria 
mottagning planeras öppna under hösten 2022. 

 Ta fram en 
kompetensutvecklingspla
n riktat mot barn och 
ungdomspersonal i 
kommunen. 

Kommunens drogförebyggande nätverk har under hösten 2021 tagit fram 
information/utbildning material i narkotika. Målet är att höja kunskapen i ämnet och 
därigenom kunna förebygga samt tidigare upptäcka missbruk. 
Informationen/utbildningen innehåller en aktuell lokallägesbild gällande vilka 
droger som för tillfället förekommer bland ungdomar i Kungälv, grundläggande 
preparatkunskap, vilka varningssignaler man ska vara vaksamma på samt hur 
polisen/Trygga ungdomsmiljöer/Utförarenheten jobbar med frågan. Den innehåller 
även information om var man ska vända sig vid misstanke av missbruk eller behov 
av stöd. 

Planering pågår för utbildning av samtlig pedagogisk personal på kommunens tre 
högstadieskolor vårterminen 2022. 

3.2 Hälsa 

Programmets beskrivning av målområdet Hälsa: 
Hälsan hos en befolkning beror på många olika faktorer och kan ses som resultatet av ett 
samspel mellan individ och samhälle. Fokus är på att skapa förutsättningar för en god jämlik 
och jämställd hälsa i hela Kungälvs kommun och minska de påverkbara hälsoklyftorna. 
Stimulera hälsosamma val och eget ansvar. 

 Främja seniorhälsa - ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet. 
 Främja hälsan för personer med funktionsnedsättningar. 
 Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i samverkan med samhällsplaneringen. 
 Ett utvecklat samlat drogförebyggande arbete med särskilt fokus på att förmedla 

kunskap om skadlighet samt begränsa tillgängligheten. 

3.2.1 Aktiviteter från Social Översiktsplan 

3.2.1.1 Hälsa 

Beskrivning 
Social översiktsplans delmål kring hälsa är:  
• Främja psykisk hälsa och förebygga suicid. 
• Främja goda levnadsvanor. 
 

3.2.1.1.1 Politiskt uppdrag: NY 2021 Upprätta förslag för idrottscentrum 
med kostnader och genomförandetid 

NY 2021 Upprätta förslag för idrottscentrum med kostnader och genomförandetid 

Aktivitet Kommentar 

 Upprätta förslag för 
idrottscentrum 
Beskrivning 

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

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

2023-2026. 

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

Genomförandet av uppdraget att upprätta förslag för idrottsarenan är klart. 

3.2.1.1.2 Insats: Vuxnas psykiska hälsa 

Aktivitet Kommentar 

 Personer med 
missbruk, nedsatt psykisk 
hälsa och/eller komplex 
problematik ska erbjudas 
integrerade insatser. 
Beskrivning 
Ansvar SIMBA. 
 

Kungälvs kommun erbjuder samordning av vård- och stöd till alla personer med 
beroendeproblematik. Till personer med långvarig psykisk ohälsa erbjuds 
Individual Placement and Support (ISP), en evidensbaserad metod för att komma 
ut på arbetsmarknaden. 

Kommunen samfinansierar tillsammans med Ale och Stenungsund personligt 
ombud, som är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få 
möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets 
utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. 
Under 2021 har personligt ombud haft kontakt med 30 klienter från Kungälv. 

 Öka kunskapen kring 
suicidpreventivt arbete. 
Beskrivning 
Kunskapen kring 
preventivt arbete behöver 
öka genom att utbilda 
medarbetare i att 
identifiera individer med 
suicidrisk och erbjuda rätt 
hjälp. 
Ansvar SIMBA. 
 

Utgångspunkt kring arbetet med suicidprevention är VGR:s övergripande 
handlingsplan, konkretiserad via SIMBA:s delregionala handlingsplan. Utifrån 
denna plan och målet att öka kunskapen kring suicidprevention har Kungälvs 
kommun gjort följande under 2021: 

 Under våren genomfördes sex digitala föreläsningar kring psykisk 
livräddning som anordnades av Suicidprevention i Väst. Kungälvs 
kommun och enheten för hälsofrämjande och förebyggande enheten 
samordnade anmälandet från hela regionen. Totalt deltog 900 personer 
från näringsliv, föreningsliv, hälso- och sjukvård samt skola och 
socialtjänst i Kungälvs kommun. 

 I samverkan inom SIMBA har sektor Trygghet och Stöd utbildat två 
instruktörer Första Hjälpen Psykisk hälsa. I november genomförde 
instruktörerna sin första två-dagars utbildning för medarbetare. Inför 2022 
fortsätter detta arbete. Satsningen möjliggörs via riktade stadsbidrag för 
suicidprevention. 

 Personer med behov 
av samordnade insatser 
ska erbjudas en SIP. 
Beskrivning 
Ansvar SIMBA. 
 

Implementering av Samordnad Individuell Plan (SIP) är ett prioriterat område i 
SIMBAS samverkansplan. Återkommande arbete pågår kring att få hälso- och 
sjukvården samt kommunens aktörer att upprätta SIP och använda IT-tjänsten 
SAMSA. I regionala- och delregionala uppföljningar konstateras att det finns stora 
förbättringsområde kring upprättande av SIP utifrån kommunens samtliga berörda 
verksamhetsområde. I dagsläget saknas statistik över antalet upprättade planer 
vilket försvårar uppföljning. Ambitionen är att det ska göras fler SIP:ar både lokalt 
och regionalt. 

3.2.1.1.3 Insats: Nollvision suicid 

Aktivitet Kommentar 

 Öka kunskapen kring 
suicidprevention. 
Beskrivning 
Kunskapen kring 
suicidprevention ska öka 
genom att utbilda 

Utgångspunkt för arbetet med suicidprevention är VGR:s övergripande 
handlingsplan, som har konkretiserats via SIMBA:s delregionala handlingsplan. 

Utifrån denna plan och målet att öka kunskapen kring suicidprevention har 
Kungälvs kommun gjort följande under 2021: 

 Under våren genomfördes sex digitala föreläsningar kring psykisk 
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Aktivitet Kommentar 

medarbetare i att 
identifiera individer med 
suicidrisk och erbjuda rätt 
hjälp. 
Ansvar SIMBA. 
 

livräddning som anordnades av Suicidprevention i Väst. Kungälvs 
kommun och enheten för hälsofrämjande och förebyggande enheten 
samordnade anmälandet från hela regionen. Totalt  900 deltagare med 
stor representation från näringsliv, föreningsliv, hälso- och sjukvård samt 
skola, socialtjänst i Kungälvs kommun. 

 I samverkan inom SIMBA har vi utbildat instruktörer Första Hjälpen 
Psykisk hälsa. I november genomförde instruktörerna första två-dagars 
utbildningen för medarbetare i vår kommun. Inför 2022 fortsätter detta 
arbete. Satsningen möjliggörs av de riktade stadsbidrag vi får för 
suicidprevention. 

3.2.1.1.4 Insats: Stimulera hälsosamma val och eget ansvar 

Aktivitet Kommentar 

 Genomför utåtriktade 
insatser kring 
hälsofrämjande och det 
egna ansvaret. 
Beskrivning 
Utifrån folkhälsoavtalet 
med Västra 
Götalandsregionen ska 
olika utåtriktade insatser 
kring hälsofrämjande och 
det egna ansvaret 
genomföras. 
Ansvar ToS. 
 

Under 2022 har enheten för hälsofrämjande och förebyggande genomfört ett antal 
utåtriktade insatser. 

 Kungälvs kommun deltog i kampanjen ”Balansera mera". Målet med 
kampanjen är att förebygga fallolyckor samt ge tips på balansgivande 
övningar. I samarbete med Rehabenheten filmades balansövningar och 
spred dessa på hemsida och sociala medier. 

 Seniordag (190 visningar). 

 Bra mat och bättre munhälsa för äldre (214 visningar). 

 Spelberoende – det finns vägar ut ur beroendet (114 visningar). 

 Levnadsvanor – från samhälle till biologi och tillbaka igen (144 visningar). 

 Levnadsvanorna inklusive fysisk aktivitet är viktigare än du tror (130 
visningar). 

 I mars 2021 startades Facebook sidan Senior i Kungälv som i dagsläget 
har 115 följare. Uppföljning visar att inlägg nått över 1500 personer. 

 Hygien-veckan – uppmärksamhetsvecka med fokus på basala 
hygienrutiner. Filmer i sociala medier med en läkare från en lokal 
vårdcentral fick 1476 respektive 1534 visningar totalt. I 
handdesinfektionsaktiviteten vid Mimers kulturhus testade 68 personer 
handdesinfektionsmaskinen. 

 Anhörigdagen 2021 – kvällsföreläsningar till anhöriga under tre kvällar i 
början av oktober. 

 Tillsammans är inlett en information- och utbildningskampanj gällande 
hälsosamma levnadsvanor. Arbetet sker tillsammans med Kungälv, Ale, 
Stenungsund, Tjörn & Öckerö kommun, Samordningsförbundet Älv och 
Kust, SIMBA samt Sjukhusen i Väster. Samverkan fortlöper under 2022. 

3.2.1.1.5 Insats: Hälsa och miljö 

Aktivitet Kommentar 

 Riktlinjer kring 
byggande i hälsosamma 
miljöer tas fram. 
Beskrivning 
Ansvar SoU. 
 

Frågan om byggande i hälsosamma miljöer hanteras vid framtagande av 
detaljplaner. Det finns mycket lagstiftning på området i Miljöbalken, Plan- och 
bygglagen och Plan- och byggförordningen mf.l. lagar. Nyproducerade bostäder 
ska inte kunna byggas i ohälsosamma miljöer utifrån den lagstiftning som finns. 

En utmaning finns att styra användandet av befintliga lokaler som används som 
boende. 

Bedömningen är att riktlinjer kring byggande i hälsosamma miljöer inte behövs 
utan det hanteras i gällande lagstiftning i detaljplaneprocessen. 
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3.2.1.1.6 Insats: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i samverkan 
med samhällsplaneringen 

Aktivitet Kommentar 

 Utreda möjligheterna 
till utegym, näridrottsplats 
och lekplats centralt i 
Kungälv. 
Beskrivning 
Ansvar SoU 
 

Lekplats har färdigställts inom Kongahälla-området. 

 Fortsatt arbete med 
skolgårdsprojekt. 
Beskrivning 
Ansvar SoU 
 

En inventering av underhållsbehov på skolgårdar och förskolegårdar har gjorts. 
Utifrån den inventeringen har Trafik, gata, park påbörjat upprustning (inköp av 
lekutrustning och mindre åtgärder) på skolgårdar och förskolor. 

 Vidmakthålla, 
underhålla och 
marknadsföra befintliga 
motionsspår, 
vandringsleder och 
allmänna bad. 
Beskrivning 
Ansvar SoU 
 

Fontin 

1. Röjt sly och buskar kring 2,5:an och 5:an 

2. Markerat mot alla slingorna med tydliga märkta band samt nya 
riktningsskyltar 

3. Byggt ett aktivitets/träningsgolv i glänta för stretch, yoga, kroppsträning, 
träningsgrupper, lek och fika. 

4. Påbörjat att dika/schakta och nytt underlag på 2,5:an och 5:an. 

5. Nya grillar vid Svarte Mosse och Kolebacka 

Bohusleden: 

1. Nya spänger, 150 meter nedanför Aleklätten 

2. Inventerat markering och småarbeten efter etapp 7 

3. Dragit om led, ca 150 meter på grund av bäck 

4. Byggt ny spång över dike 

5. Nedmontering av dåligt vindskydd 

Vadholmen badplats: 

1. Ny brygga 

2. Nya badstegar 

3. Ny spång på land, för att öka tillgängligheten 

4. Ny handikappramp ner till vattnet 

5. Köpt in en badrullstol 

Romesjön: 

1. Ny skyltning till badplatsen och parkering 

Sundhammar 

1. Ny badstege längst ut 

Västkuststiftelsen har utfört ett stort antal åtgärder i Svartedalen, delar av 
Marstrand och liknande som ligger inom reservat som de råder över. 

Under 2022 kommer vi att göra:  

1. Förhoppningsvis dränering, dikning och nytt underlag Bohusleden, 
ca 400 meter. Leden går genom en bäck och väldigt blött område. 

2. Nya bryggdelar, Romesjön 

3. Eventuellt ny grillplats och bänkar, Romesjön 

4. Ny badstege, Rökan 

5. Nya betongfundament, Rörtången 

6. Två nya stegar, Rörtången 

7. Renovering vindskydd/omklädningsrum, Rörtången 

8. Eventuellt ny toalettbyggnad (beroende på budget) 

9. Nya skyltar Fontin över hela området 
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Aktivitet Kommentar 

 Fortsatt utveckling av 
gång- och cykelbanor 
(ex. Kareby, Kode, Tjuvkil 
och Marstrand). 
Beskrivning 
Ansvar SoU 
 

Cykelbana mellan Kungälv och Kode via Kareby är färdigställd sedan 2019. På 
sträckan mellan Kungälv och Marstrand återstår två etapper. Sträckan Vävra-
Tjuvkil beräknas bli färdig under 2023 och sträckan genom Tjuvkil beräknas vara 
färdig 2024-2025. 

Utveckling av gång och cykelbanor drivs i enlighet med planen "Attraktiva miljöer 
och stråk för gång och cykel" (KS2019/1639) som ingår i Trafikplan 2017. 

 Ökad trafiksäkerhet 
vid skolor med syfte att 
fler barn och ungdomar 
tar sig själva till skolan. 
Inriktning är att 
genomlysa en skola per 
år. 
Beskrivning 
Ansvar SoU 
 

För att höja trafiksäkerheten erbjuds alla i årskurs fyra utbildning i säker cykling. 
Den genomförs av trafik, gata, park i samarbete med NTF. 

Trafik, gata, park samordnar skolornas deltagande i utmaningen På egna ben som 
är ett projekt från Västtrafik. Barnen tävlar med klassen i att åka buss och cykla, 
lära sig om trafiksäkerhet, hälsa mm. Vinnande klass erhåller pris. 

Någon övergripande genomlysning av trafiksäkerheten vid skolorna har inte gjorts. 
Däremot görs mindre åtgärder kontinuerligt. 

 Fortsatt 
utredning/planering kring 
idrottshallar i 
serviceorterna samt 
multiarena i centrala 
Kungälv 
 

Planering av nytt arenaområde i Ytterby pågår. Arenaområdet kommer att 
innehålla isyta för hockey, konståkning, bandy med mera, flera idrottshallar samt 
ett nytt badhus. Ny idrottshall i Kärna börjar byggas under året och kommer att tas 
i bruk vid skolstart hösten 2022. Förberedelse av upphandling pågår för ny 
idrottshall i Diseröd. 

Flera nya hallytor ligger i planeringen och kommer att färdigställas de närmaste 
åren. Ett nytt arenaområde och idrottshall skapar mer hallyta och möjlighet för 
unga att mötas. Arenaområdet kommer att kunna användas för olika typer av 
evenemang, såväl idrott som kultur. 

Planering av nytt arena område vid Yttern pågår. Kungälvs kommun tar över drift 
av Kärna idrottshall under 2022. 

3.2.1.1.7 Insats: Generella insatser kring goda levnadsvanor bland barn 
och unga, med särskilt fokus på allmän drogprevention 

Aktivitet Kommentar 

 Implementera 
riktlinjen "En drogfri 
skola". 
Beskrivning 
Ansvar BoL 
 

Riktlinje "En drogfri skola" antogs av sektorledning Bildning och Lärande januari 
2021. Utifrån riktlinjen har lokala rutiner tagits fram vid Mimers Hus gymnasium 
samt kommunens högstadier. Skolpersonal har fått information om de lokala 
rutinerna exempelvis på APT 2021. Drogförebyggande nätverk har startats upp 
med representanter från; grundskolan, gymnasiet, polisen, säkerhetsenhet, 
folkhälsan, ungdomsmottagningen, trygga ungdomsmiljöer och utförarenheten. 
Fokus är att dela nulägesbilder samt genomföra framtaget drogförebyggande 
årshjul, som bland annat innefattar kompetensutveckling till personal, 
föräldramöten och informationsinsatser. 

 Kungälvs kommun 
och hälso- och 
sjukvården ska utveckla 
integrerade 
samverkansformer för att 
tidigt identifiera missbruk 
och stödja dessa 
ungdomar. 
Beskrivning 
Missbruk hos unga 
samspelar ofta med 
psykiska och sociala 
faktorer som påverkar 
missbruket och sam-
sjukligheten är ofta hög. 
Kungälvs kommun och 
hälso-och sjukvården ska 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fördelat medel till hälso- och 
sjukvårdsnämnderna. HSNV har budgeterat för förstärkning av insatser för 
ungdomar och unga vuxna med missbruksproblematik. Den föreslagna modellen 
innebär att verksamheten på primärvårdsnivå ska bemannas med sjuksköterskor, 
socionomer, psykologer och läkare. Fokus är ett integrerat arbetssätt. 
Finansieringen är 50/50 mellan region och kommun. Under 2021 har planering 
intensifierats mellan Regionhälsan och kommunerna. Tidsplanen är att Kungälvs 
Mini-Maria mottagning öppnar under 2022. 
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Aktivitet Kommentar 

utveckla integrerade 
samverkansformer för att 
tidigt identifiera och 
stödja dessa ungdomar. 
Ansvar SIMBA 

3.2.1.1.8 Insats: Ett utvecklat samlat drogförebyggande arbete med 
särskilt fokus på att förmedla kunskap om skadlighet samt 
begränsa tillgängligheten 

Aktivitet Kommentar 

 Utveckla Trygga 
Ungdomsmiljöers 
förebyggande och 
främjande insatser 
gentemot ungdomar 
både via mötesplatser, 
gruppverksamhet och 
uppsökande. 
Beskrivning 
Ansvar ToS 
 

Under 2021 har Trygga Ungdomsmiljöer totalt i alla sina verksamheter haft 13 865 
deltagartillfällen. Av dessa var 9 690 främjande verksamheter som exempelvis 
fritidsgårdar och gruppverksamheter. 

Enheten Trygga Ungdomsmiljöer har under en tvåårs period identifierat ett 
växande behov hos motorburna ungdomarna att samlas och umgås runtom i 
kommunen, i huvudsak i centrala Kungälv. Samlingarna har medfört 
ordningsstörningar som nedskräpning, oljud, vårdslöshet i trafik och berusade 
ungdomar och unga vuxna. 

Problematiken har engagerat flertal aktörer inom förvaltningen. Kungälvs kommun 
har begränsat tillträde till parkeringsytor vid Vita Fläcken under vissa tider på 
dygnet samt ökat väktartillsyn. En ny mötesplats vid Folkets park har skapats i 
samverkan mellan Trygga Ungdomsmiljöer, Trafik Gata Park, polis, bussbolag, 
Kungälvs Energi, Trafikverket och föräldrar. Insatsen har gett effekt: från vecka 26 
till vecka 32 lockade mötesplatsen till 3000 besök. Ungdomarna ser detta som sin 
plats och vistas även där när det är obemannat och väntar på personal tidig kväll. 
Från midsommar till 11 augusti inkom endast 3 - 4 samtal om ordningsstörande 
från Vita fläcken. 

Under 2021 har Trygga Ungdomsmiljöer förnyat sin HBTQ-certifiering för att 
utveckla arbete med jämställdhet. 

3.2.2 Aktiviteter från Funktionshinderplanen 

3.2.2.1 Bemötande 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring bemötande är: 
• Personer med funktionsnedsättning som kommer i kontakt med kommunens personal ska få 
och uppleva ett gott och professionellt bemötande  
• Medvetenheten och förståelsen om funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar 
människors livssituation både individuellt och generellt ska öka hos kommunens 
personal. 
• För att förbättra attityder och bemötande ska Kungälvs kommun verka för ökad kunskap 
bland medborgarna om funktionshinder och rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
 

3.2.2.1.1 Insats: Bemötande 

Aktivitet Kommentar 

 Kompetenshöjande 
aktiviteter i 
bemötandefrågor för 
personalen. 

IBIC – ett sektorsövergripande projekt vars övergripande mål är riktat mot 
delaktighet för vuxna individer i Kungälvs kommun (samt barn med funktionshinder 
inom LSS). Det handlar om en metod inom handläggningen på myndighet samt 
inom den sociala dokumentationen där behov hos omsorgstagare tydliggörs. 
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Aktivitet Kommentar 

Under 2021 har införandet fortsatt med de evidensbaserade metoderna Ett 
Självständigt Liv (ESL) samt Motiverande intervju (MI). Utbildningar har riktat sig 
till personal inom socialpsykiatri och funktionshinder. 

Totalt 64 utbildningstillfällen har genomförts under 2021. Exempel på 
kompetensutveckling för personal är: 

 Social dokumentation 

 Lågaffektivt bemötande i kombination med Durewallmetoden 

 AST (autismspektrumtillstånd) 

 Introduktionsutbildning LSS för vikarier/nyanställda 

Under 2022 planeras: 

  Validering för grundkompetens via vuxenutbildning i Kungälv. Planerad 
start hösten 2022. 

 Yrkesinriktad språkutbildning via vuxenutbildning i Kungälv för tre 
medarbetare som behöver språklig grund för att klara validering. Startar 
våren 2022.  

 Kompetenshöjande 
aktiviteter kring 
funktionsnedsättningar 
för personalen. 

Enhet Stöd och Utveckling under verksamhetsområde LSS ger personal 
regelbunden utbildning i digitala system för att kunna administrera kring sin 
yrkesroll. Enheten erbjuder även anpassade föreläsningar och utbildningar kring 
specifika funktionsnedsättningar samt även handledning kring enskilda individer 
på grupp och enhetsnivå. 

Som en följd av GR-projektet ”Modig”(Mer omsorg med digital teknik) har man en 
utbildningsstruktur som kan användas för fler enheter som exempelvis Måltid och 
Service. Efter kartläggning och dialog påbörjas utbildningar för 80-90 medarbetare 
i dessa verksamheter under våren 2022. 

 Förutsättningar ska 
ges så att alla har rätt till 
sin kommunikation och 
använda Alternativ, 
Kompletterande 
Kommunikation (AKK) i 
verksamheten. 

LSS har ett pågående arbete för att på olika sätt utveckla användande av digitala 
hjälpmedel. Via digitaliseringsprojektet i kommunen pågår en översyn kring 
användande av olika system och programvaror. 

Kungälvs kommun samverkar med DART(ett kommunikations- och 
dataresurscenter på Sahlgrenska sjukhuset för personer med 
funktionsnedsättning), som arbetar med kommunikationsstöd i olika former. För att 
göra kommunikation begriplig och leda till meningsfullhet används olika varianter 
av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Inför 2022 fortsätter 
samverkan kring AKK med DART. 

Projektet pågår i tre år och kommer att innebära en ökad kompetens inom 
området, inledningsvis för fyra enheter. 

 Öppna föreläsningar 
om olika typer av 
funktionsnedsättningar. 

Hälsofrämjande och förebyggande enheten erbjuder olika utåtriktade insatser 
varav vissa mer direkt har berört funktionsvariation. I oktober uppmärksammades 
anhörigdagen med programpunkter som ung med demenssjukdom samt hur får vi 
till en bättre kommunikation mellan anhöriga och omsorgsverksamheter. 

3.2.2.2 Tillgänglig och användbar miljö 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring tillgänglig och användbar miljö kan delas in i tre teman 
med nedanstående mål: 
 
Tillgängliga utemiljöer 
• Arbetsmetoder och riktlinjer för att skapa god tillgänglighet i den offentliga utemiljön ska 
utarbetas och utvecklas. 
• Barn med funktionsnedsättning ska som andra barn ges möjlighet att leka i och använda 
utemiljön. 
• Naturreservat i kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt vara tillgängliga och 
användbara för personer med funktionsnedsättning. 
• Enkelt avhjälpta hinder på befintliga kommunala gator, gång- och cykelvägar, torg och 
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andra allmänna platser ska åtgärdas. 
 
Tillgängliga och publika lokaler 
• Kungälvs kommun ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta i 
demokratiska processer såsom allmänna val, medborgarstämmor och kommunfullmäktige 
genom att använda lokaler med god tillgänglighet. 
• Kommunens befintliga publika lokaler och anläggningar ska med avseende på enkelt 
avhjälpta hinder vara användbara för människor med funktionsnedsättningar. 
• Kungälvs kommun ska genom information verka för att även privatägda publika lokaler 
exempelvis affärslokaler blir tillgängliga med avseende på enkelt avhjälpta hinder. 
• Arbetsmetoder och riktlinjer för att skapa god tillgänglighet och användbarhet i publika 
lokaler ska utvecklas, utarbetas och tillämpas. 
 
Tillgängliga bostäder 
• Kungälvs kommun ska verka för att det skapas bostäder och bostadsområden som är 
tillgängliga för alla. 
• Kommunen ska verka för att flerbostadshusbeståndet vid ny- och ombyggnation ska 
tillgänglighetsanpassas. 
• Befintliga arbetsmetoder och riktlinjer för att skapa god tillgänglighet i bostäder ska 
utvecklas och tydliggöras. 
 

3.2.2.2.1 Insats: Tillgängliga utemiljöer 

Aktivitet Kommentar 

 Översyn av 
tillgängligheten till 
lekplatser när det gäller 
syn- och hörselskadade. 

Tillgänglighetsanpassning på lekplatser har setts över under 2021 och kommer att 
fortgå under 2022. Lekutrustning anpassas så att den kan passa de flesta. 
Utrustning har köpts in och ska sättas upp vid södra lekplatsen i parken vid 
Kongahälla och vid Lekporten i Ytterby. 

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

Översyn av lekplatser och skolgårdar görs kontinuerligt. Översyn av tillgänglighet 
görs vid byggnation och ombyggnation av lokaler. Inväntar översyn av 
tillgänglighet för fastigheter som ska göras framöver. 

Vadholmens badplats har tillgänglighetsanpassats ytterligare med ramp hela 
vägen ner till vattnet samt badrullstol för utlåning. 

Fontin har utvecklats med en ramp till trädäcket vid sjön. 

 Åtgärda enkelt 
avhjälpta hinder på 
kommunala gator. 

Trafik, gata, park genomför 25 åtgärder varje år. Exempel på åtgärder är att sänka 
kantsten, kontrastmarkering och pollare. 

3.2.2.2.2 Insats: Tillgängliga och publika lokaler 

Aktivitet Kommentar 

 Ny inventering av 
tillgängligheten i publika 
lokaler och 
idrottsanläggningar. 

Alla kommunens verksamhetslokaler och fritidsanläggningar kommer att 
inventeras. Inledningsvis kommer fokus vara på vallokaler. 

 Utveckla 
tillgängligheten vid 
utesimbadet i Kungälv. 

På utebadet tillgänglighetsanpassas toaletter och ytor hårdgörs för bättre 
framkomlighet. Bassängen är svår att anpassa men en portabel rullstolslyft kan 
installeras när medel finns. 
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3.2.2.2.3 Insats: Tillgängliga bostäder 

Aktivitet Kommentar 

 Öka kunskapen om 
tillgänglighetsanpassning 
inom förvaltningen. 
Önskvärt är att 
specialkompetens finns. 

Bygglovsenheten har specialistkompetens i tillgänglighetsanpassning vid 
nybyggnation och vid bostadsanpassning inom ramen för 
bostadsanpassningsbidraget. 

 Deltagande i olika 
nätverk som ex. 
AllAgeHub. 

I samverkan med aktörer från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig 
sektor utvecklar AllAgeHub en användardriven testbädd för att stimulera 
användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov. Målgrupp är 
äldre och personer med funktionsnedsättning, anhöriga och personal. 

Via AllAgeHub har en testledare utbildats i Kungälvs kommun, som lokalt leder 
tester av välfärdsteknik. Behov har undersökts i flera verksamheter. Inom daglig 
verksamhet är arbete i gång att med stöd av virtuell verklighet (vr) göra det enklare 
att besöka okända miljöer. Inom socialpsykiatrin samt vård- och omsorgsboende 
har behov presenterats på AllAgeHubs matcharena. Under 2022 har inriktningen 
varit att utveckla lösningar på dessa behov, som exempelvis förflyttning i och från 
säng, igångsättningssvårigheter samt självständighet vid toalettbesök. 

3.2.2.3 Resor och kommunikation 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring resor och kommunikation är: 
• Kungälvs kommun ska verka för att regionen förbättrar kollektivtrafiken utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. 
• Kungälvs kommun ska i samverkan med Västtrafik och trafikföretagen förbättra 
komplement till kollektivtrafiken så som färdtjänst och skolskjuts utifrån en helhetssyn 
och ett tillgänglighetsperspektiv i Kungälv. 
• Hållplatser och stationer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 
 

3.2.2.3.1 Insats: Verka för att regionen förbättrar kollektivtrafiken utifrån 
ett tillgänglighetsperspektiv 

Aktivitet Kommentar 

 Hållplatser 
tillgänglighetsanpassas 
enligt plan: 4 hållplatser 
per år 2021-2022. 

Tillgänglighetsanpassning har utförts av två hållplatslägen vid ICA centrallager i 
Rollsbo samt läge B  vid Mimers hus- Uddevallavägen, 

Under 2022 kommer tillgänglighetsanpassning att utföras på två hållplatslägen 
båda riktningar Vikingatorget- Kongahällagatan och två hållplatslägen, båda 
riktningar Fars Hatt - Strandgatan. 

 Säkerställa 
tillgängligheten på 
parkeringsplatser för 
rörelsehindrade. 

Detta ingår inom ramen för enkelt avhjälpta hinder. Trafik, gata park genomför 25 
åtgärder varje år. Vissa av dessa berör parkeringar. 

3.2.2.4 Kultur och fritid 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring kultur och fritid är: 
• Den kommunala kultur- och fritidsverksamheten ska erbjuda aktiviteter som gör det möjligt 
för barn och unga med funktionsnedsättning att delta. 
• Kungälvs kommun ska stimulera föreningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter så att 
människor med funktionsnedsättning kan delta både som utövare och som åskådare. 
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• Med socialstyrelsens allmänna råd: Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre som 
utgångspunkt ska begreppet meningsfull tillvaro beaktas. Det innebär att människor med 
funktionsnedsättning inom äldreomsorgen ska erbjudas kultur- och fritidsaktiviteter efter sin 
förmåga. Detta för att stärka självkänsla och öka den enskildes upplevelse av livskvalitet. 
• Kommunen ska för sina kultur- och fritidsarrangemang använda lokaler och platser som är 
tillgängliga för alla. 
 

3.2.2.4.1 Insats: Kultur och fritid 

Aktivitet Kommentar 

 Utreda hur 
Kulturskolans utbud kan 
breddas för att nå en 
större mångfald och 
delaktighet. 

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

 Fler aktiviteter inom 
Kultlab riktade mot 
målgruppen. 

Arbete pågår med vissa förseningar på grund av pandemin. Planering av besök 
hos en annan kommun och fritidsgårdar som arbetat aktivt med målgruppen. 

 Breddat utbud av 
media. 

Arbete pågår. E-media har breddats överlag i samhället vilket även varit 
kommunen till gagn. Utökat utbud av lättläst material, även studentlitteratur. 

 Slutföra 
tillgänglighetsanpassning
en av 2,5 km 
motionsspåret i Fontin för 
rullstolsburna. Därefter 
utvärdera och prioritera 
ytterligare motionsspår. 

Dränering och schaktning är påbörjad av leden, 2,5:an. Arbetet väntas avslutas 
under vintern 2022. Utvärdering och plan för övriga spår görs därefter. 

3.2.2.5 Hälsa och folkhälsa 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring hälsa och folkhälsa är: 
• Kommunen ska verka för ökad hälsa hos personer med funktionsnedsättning genom att 
motverka isolering och uppmuntra till olika former av friskvård och goda levnadsvanor. 
• Kungälvs kommun ska främja kännedom om, tillgång till och användningen av hjälpmedel 
och teknik vid habilitering och rehabilitering. 
• Kommunen ska verka för förbättrade samverkansformer med VGR inom hälso- och 
sjukvård samt inom habilitering och rehabilitering. 
 

3.2.2.5.1 Insats: Hälsa och folkhälsa 

Aktivitet Kommentar 

 Främja hälsan för 
personer med 
funktionsnedsättningar 
ex. genom att stärka 
kunskapen om motion 
och hälsa. 

Hälsofrämjande och förebyggande enheten erbjuder olika utåtriktade insatser. En 
information- och utbildningskampanj om hälsosamma levnadsvanor görs 
tillsammans med Kungälv, Ale, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun, 
Samordningsförbundet Älv och Kust samt Sjukhusen i Väster. Två digitala 
föreläsningar har genomförts: 

 Levnadsvanor från samhälle till biologi och tillbaka igen - med Olle 
Lundberg 

 Levnadsvanorna inklusive fysisk aktivitet är viktigare än du tror - med 
Mats Börjesson 

Under 2022 fortsätter inledd samverkan. 
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Aktivitet Kommentar 

 Insatser kring barn- 
och ungdomars psykiska 
ohälsa via fortsatta 
integrerade satsningar 
(ex familjecentrerat 
arbetssätt). 

Vid Familjehuset Klippan fortsätter samordning av insatser till barn och unga med 
lindrig psykisk ohälsa och deras familjer. Under 2021 har 586 barn och unga med 
familjer varit på minst ett besök på Familjehuset Klippan. Inom ramen för den 
integrerade samverkan på Familjehuset Klippan har socialtjänsten erbjudit råd och 
stödsamtal på service till 146 familjer med barn i åldern 6-18 år. Drygt 120 familjer 
har lotsats direkt till kommunens råd och stödsamtal på service utan någon annan 
kontakt på Familjehuset Klippan. Under 2021 genomfördes 29 grupper riktade till 
föräldrar och barn på Familjehuset Klippan. De flesta grupperna under våren 
genomfördes digitalt men under hösten hölls grupperna fysiskt på Familjehuset 
Klippan i mindre format. Kommunen erbjöd en föräldrastödsgrupp ABC 6-12 år 
digitalt och en föräldrastödsgrupp ABC Tonår på plats under året. Utöver detta 
erbjöds föräldrastöd digitalt genom Föräldrawebben i kommunens försorg. Under 
2021 har 2208 besök genomförts, 829 gruppbesök och 352 videobesök. 

Under 2021 har 76 barn och ungdomar varit aktuella för samverkan på 
Familjehuset Klippan genom SIMBA-teamet som består av representation från 
primärvård (Kustens vårdcentral/Familjehuset Klippan), elevhälsa och socialtjänst 
vilket möjliggör koordinerade och samordnade insatser. 

Familjehuset Klippan och Kungälvs kommun kommer även fortsättningsvis vara 
delaktiga i det nationella projektet TSI (Tidiga, Samordnade, Insatser) då det 
fortsatt finns ett stort intresse kring den integrerade samverkan mellan kommun 
och primärvård som arbetats fram i Kungälv under projekttiden. 

 Fortsätta inlett arbete 
kring förskrivning av 
digitala hjälpmedel ex. 
olika programvaror. 

Förvaltningen har ett pågående arbete för att på olika sätt utveckla användande av 
digitala hjälpmedel. Via digitaliseringsprojektet i kommunen pågår en översyn 
kring användande av olika system och programvaror. 

Kungälvs kommun samverkar med DART (ett kommunikations- och 
dataresurscenter på Sahlgrenska sjukhuset för personer med 
funktionsnedsättning) som arbetar med kommunikationsstöd i olika former. För att 
göra kommunikation begriplig och leda till meningsfullhet används olika varianter 
av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). 

 
Funktionshinderperspekti
vet ska beaktas utifrån 
målen smartare 
förvaltning, förenkla 
vardagen och ökad digital 
förmåga. 

Detta hanteras inom ramen för program Digitalisering av Kungälvs Kommun. 

3.2.2.6 Socialt stöd 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring socialt stöd är: 
• Den enskildes delaktighet och inflytande ska få tidigt genomslag i beslut och genomförande 
av socialtjänstens individuella insatser. Detta ska särskilt beaktas när det 
gäller barn och äldre. Vård- och stödsamordning är en strukturerad samverkansmodell för 
personer med behov av samordnade insatser från två eller flera huvudmän. 
• Stödet, till personer med psykisk funktionsnedsättning ska utvecklas för att stödja 
deltagande i samhället, arbetslivet och för att förhindra isolering.  
• Samarbetet mellan olika verksamheter för barn och vuxna så som skola, socialtjänst, 
habilitering och arbetsförmedling ska förbättras. 
• Anhörigstödet till personer med funktionsnedsättning ska utvecklas. Det ska vara 
individanpassat, flexibelt och obyråkratiskt. 
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3.2.2.6.1 Insats: Socialt stöd 

Aktivitet Kommentar 

 Utbildning och 
implementering av 
evidensbaserade 
metoder i syfte att 
utveckla socialt stöd, 
ökad delaktighet och 
inflytande. 

IBIC – ett sektorsövergripande projekt vars övergripande mål är riktat mot 
delaktighet för vuxna individer i Kungälvs kommun (samt barn med funktionshinder 
inom LSS). Det handlar om en metod inom handläggningen på myndighet samt 
inom den sociala dokumentationen där behov hos omsorgstagare tydliggörs. 

Under 2021 har implementering av de evidensbaserade metoderna Ett 
Självständigt Liv (ESL) samt Motiverande intervju (MI) fortlöpt. Utbildningar har 
riktat sig till personal inom socialpsykiatri och funktionshinder. 

Vidare sker återkommande kompetensutveckling för personal kring: 

 Social dokumentation 

 Lågaffektivt bemötande i kombination med Durewallmetoden 

 AST (autismspektrumtillstånd) 

 Introduktionsutbildning LSS för vikarier/nyanställda 

 Validering för grundkompetens via vuxenutbildning i Kungälv (planeras 
höst -22) 

 Språkutbildning via vuxenutbildning i Kungälv (planeras vår-22) 

 Stöd till anhöriga som 
har barn med 
funktionsnedsättning och 
psykisk ohälsa och 
beroende. 

Anhörigstödet erbjuder huvudsakligen enskilda stödsamtal till kommuninvånare 
som tar hand om och stöttar någon i sin närhet som på grund av fysisk eller 
psykisk sjukdom, funktionsnedsättning och/eller missbruk behöver stöd. Det 
anordnas även anhöriggrupper när det finns efterfrågan och tillräckligt många 
deltagare och det är ett sätt att låta anhöriga tillsammans stötta varandra och dra 
lärdom av varandras erfarenheter. Utöver detta finns det en anhörigförening som 
heter Handen i Kungälvs kommun och med vilken det finns ett nära samarbete. 

Anhörigstödet ser att många anhöriga kontaktar anhörigstödet i ett väldigt sent 
skede och det är inte ovanligt att de själva har drabbats av egen ohälsa såsom 
depression. Ambitionen är därför att arbeta mer proaktivt för att kunna nå anhöriga 
i ett tidigt skede, innan deras situation blir övermäktig och resulterar i egen ohälsa. 
Det sker därför kontinuerligt samverkan med andra aktörer såsom vuxenpsykiatrin 
för att identifiera sätt att snabbare erbjuda anhöriga hjälp. 

Anhörigcenters målgrupp under 65 år 2021: 

Nya samtalskontakter under 2021: 18 stycken 

Kvarvarande kontakter sedan 2020: 14 stycken 

Antal samtalstillfällen: 152 stycken 

Kontakter med missbruk: 10 stycken 

Kontakter funktionshinder: 17 stycken 

Kontakter missbruk/funktionshinder: 5 stycken 

3.2.3 Aktiviteter från Äldreplanen 

3.2.3.1 Område: Främja seniorhälsa – ett aktivt liv utan ofrivillig 
ensamhet 

Beskrivning 
Utgångspunkten för delmål kring temat är följande mål i program Social hållbarhet: 
• Stimulera hälsosamma val och eget ansvar. 
• Främja seniorhälsa - ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet 
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3.2.3.1.1 Politiskt uppdrag: 15. Involvera fler äldre i det förebyggande 
folkhälsoarbetet (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Samarbete med 
civilsamhälle och 
föreningsliv 

Uppdraget har preciserats i förvaltningens verksamhetsplan via aktiviteten: 

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

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

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

 Folkbildning – en av 
hörnstenarna i 
förebyggande 
hälsoarbete, kan 
fokusera på t ex pandemi 
och god folkhälsa 

Hygienvecka genomfördes under hösten 2021. 

3.3 Boende 

Programmets beskrivning av målområdet Boende:  
Övergripande inriktning är en social hållbar samhällsplanering, som tidigt i processen 
skapar förutsättningar att bryta boendesegregation och skapa en mångfald i alla 
bostadsområden. 5 Fokus är på blandande upplåtelseformer, bra bostäder och 
samhällsservice. 

 Blandad bebyggelse för god folkhälsa och gemenskap. 
 Insatser för en tillgänglig allmännytta, där alla har möjlighet till ett 

förstahandskontrakt. 
 Underlätta ungdomars inträde på bostadsmarknaden. • Underlätta bokedjan för äldre. 
 Närvarande samhällsservice i områden med socioekonomiska utmaningar.  

3.3.1 Aktiviteter från Social Översiktsplan 

3.3.1.1 Boende 

Beskrivning 
Social översiktsplans delmål kring boende är:  
• Blandad bebyggelse för ökat innanförskap, god folkhälsa och gemenskap. 
• Närvarande samhällsservice i områden med socioekonomiska utmaningar. 
• Minskat antalet socialt kontrakt eller annan typ av socialt boende. 
 



  
 
 

 

Kommunstyrelse, Uppföljning 2021 Program Social Hållbarhet - ökat innanförskap 27(54) 

3.3.1.1.1 Politiskt uppdrag: 44. Utred tillsammans med berörda 
fastighetsägare hur vi lyfter hela Komarken-området och 
sänker vägen (SÖP) 

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

Aktivitet Kommentar 

 Extern utredning, 
uppdrag 44 
Beskrivning 
En ombyggnation av 
Kongahällagatan kräver 
en utredning där externa 
aktörer är processägare. 
Förvaltningen kan bistå 
processen. 
 

Omvärldsanalys, erfarenhetsutbyte och dialoger pågår. 

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

 Åtgärder har gjorts i området för att förbättra tryggheten.  

 Planering av kvarteret Sparven (Willystomten) pågår.  

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

3.3.1.1.2 Insats: Bostadsbyggande 

Aktivitet Kommentar 

 Ha en god 
planeringsberedskap för 
nya bostäder. 
Beskrivning 
Utifrån politiska målet ska 
Kungälvs kommun ha en 
god planeringsberedskap 
där syftet är att minst 300 
nya bostäder ska 
möjliggöras för 
färdigställande per år.  
Ansvar SoU. 
 

Under 2021 har 573 nya bostäder har färdigställts i kommunen (slutbesked 
bygglov). Det innebär att vi har en kraftig nybyggnation av bostäder och en bra 
beredskap för att motverka bostadslöshet. 

 Fram till 2023 
planeras inflyttning i 460 
hyresrätter. 
Beskrivning 
Fram till 2023 planeras 
inflyttning i 460 
hyresrätter. Geografiskt 
kommer dessa planeras i 
centrala Kungälv, Ytterby 
och Diseröd.  
Ansvar SoU. 
 

Antal slutbesked för hyresrätter under 2021 var 75 st. 

 Verka för en hållbar 
utveckling för att få en 
blandad bebyggelse och 
bostäder med olika 
upplåtelseformer inom 
bostadsområde och i 
serviceorterna i alla 
kommundelar. 
Beskrivning 
Utifrån 
bostadsförsörjningsprogr
ammet ska Kungälvs 

Förvaltningen arbetar enligt de riktlinjer som utgörs i 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
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Aktivitet Kommentar 

kommun verka för en 
hållbar utveckling för att 
få en blandad 
bebyggelse och bostäder 
med olika 
upplåtelseformer inom 
bostadsområde och i 
serviceorterna i alla 
kommundelar. 
Ansvar SoU. 
 

 Tillskottet av nya 
bostäder ska utgå från 
lokala förutsättningar och 
ta hänsyn till orternas 
karaktär, storlek och 
identitet. 
Beskrivning 
Utifrån 
bostadsförsörjningsprogr
ammet ska tillskottet av 
nya bostäder utgå från 
lokala förutsättningar och 
ta hänsyn till orternas 
karaktär, storlek och 
identitet. Prioriterat är att 
komplettera med 
upplåtelseformer som 
saknas på orten.  
Ansvar SoU. 
 

Detta görs inom ramen för detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen. 

3.3.1.1.3 Insats: Insatser för en tillgänglig allmännytta, där alla har 
möjlighet till ett förstahandskontrakt 

Aktivitet Kommentar 

 I samband med 
markanvisning kravställa 
andel sociala kontrakt, 
andel hyresrätter och 
blandade 
upplåtelseformer. 
Beskrivning 
Ansvar SoU. 
 

I markanvisning för Gärdet 1:3 och Kvarter 7 i Kongahälla ställdes krav på sociala 
bostäder och hyrboköp, vilket innebär att hyresgästen först får hyra bostaden vilket 
i förlängningen reducerar köpeskillingen. I Gärdet 1:3 ställde kommunen krav på 
50% hyresrätter. 

3.3.1.1.4 Insats: Områdesbaserat arbete 

Aktivitet Kommentar 

 Utifrån 
områdesbaserat 
Komarken fortsatt 
utveckling av 
Aktivitetshuset vid 
Nordmannatorget. 
Beskrivning 
Ansvar ToS. 
 

Nätverk Komarken har träffats regelbundet under 2021. I nätverket ingår 
representanter från skola, socialtjänst, Trygga ungdomsmiljöer, socialtjänst, fritid, 
samhällsbyggnad, polis, vårdcentral, Kungälvs Bostäder, föreningar, 
studieförbund, kyrkorna. Under 2021 har förankring kring familjecentrerat 
arbetssätt i Komarken fortlöpt. Goda exempel från Göteborgs Stad samt övriga 
regionen har samlats in. 

Satsningen kring Solrosen, som sker i samverkan med Kungälvs kommun och 
Medborgarskolan, har fortlöpt under året. Målgruppen är kvinnor kring Komarken 
och deras barn. Upplägget har justerats utifrån pandemin. Konkret har det 
inneburit digitala träffar för att vidmakthålla nätverk och skapa förutsättningar för 



  
 
 

 

Kommunstyrelse, Uppföljning 2021 Program Social Hållbarhet - ökat innanförskap 29(54) 

Aktivitet Kommentar 

fortsatt trygghet och gemenskap. När restriktionerna släppte i augusti har 
verksamheten haft fysiska träffar på onsdagar och söndagar vid Nordmarkens 
fritidsgård. Fokus har varit att möta de behov och den oro som funnits utifrån 
pandemin. Riktad samhällsinformation getts kring exempelvis covid-19 och våld i 
nära relationer. 

Under året har samverkan etablerats med enheten för mottagning för introduktion, 
som hänvisat nyanlända familjer till verksamheten. I de uppföljningar som görs 
kring Solrosen kan konstateras att verksamheten leder till att: 

 Allt fler kvinnor och barn möter verksamheten. Totalt har 56 kvinnor (18 
år och uppåt) och 70 barn (0 - 17 år) någon gång under året deltagit i 
verksamheten under 2021. 

 I olika enskilda vägledaren cirkelledaren vidare till myndigheter som 
socialtjänst och polis. 

 Fler unga tjejer kommer till verksamheten. 

 Fortsatt arbete med 
den fysiska miljön vid 
Komarken/Nordmannator
get via exempelvis park- 
och grönyteskötsel och 
ljusprojekt. 
Beskrivning 
Ansvar SoU. 
 

I ett tidigare samarbete med Kungälvsbostäder och Svenska Kyrkan har 
belysningen på Nordmannatorget utökats, nya bänkbord har satts upp på torget 
och växtligheten har ansats. I höstas klipptes buskar ner ovanför torget, längs GC 
utmed Kongahällagatan, så att en övervakningskamera får bättre insyn på torget. 
För att förhindra oönskad trafik ner på torget hart även körhinder med bland annat 
en höj och sänkbar elektrisk pollare satts upp. 

I Nordmannaparken har en lek- och musikmaskin, Sona, satts upp, denna får barn 
och ungdomar att röra på sig. Sona erbjuder olika interaktiva lekar där Sona 
svarar med musik och ljudeffekter. I parken kommer även ett utegym och ett större 
klättertorn att byggas. 

 Utveckling av 
Vikingatorget i 
Komarken. 
Beskrivning 
Ansvar SoU. 
 

På torget har tre färgglada sittrundlar och extra sittbänkar satts ut. Utsmyckning 
med vinter/julbelysning med tre lysande granar sätts på torget. Fortsatt finns torget 
med i tankarna om andra åtgärder kan göras. 

 Fortsatt utveckling av 
Björkås utifrån pågående 
detaljplan. 
Beskrivning 
Ansvar SoU. 
 

Fortsatt arbete sker genom utveckling av allmän plats (TGP) samt via försäljning 
av kommunal mark för byggnation (Kart och mark) 

3.3.2 Aktiviteter från Äldreplanen 

3.3.2.1 Område: Underlätta bokedjan för äldre 

Beskrivning 
Utgångspunkten för delmål kring temat "Underlätta bokedjan för äldre" är policyn Äldre 
boende – hållbar bostadsförsörjning. 
 
Policyn har följande mål: 
• Att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende. 
• Att få äldre att flytta till bostäder för ett gott självständigt liv. 
• Ett hållbart resursutnyttjande av boyta. 
• Att använda digitala och tekniska lösningar 
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3.3.2.1.1 Insats: Informera om äldres eget ansvar i bokedjan och äldres 
boendeformer 

Aktivitet Kommentar 

 Info Sitt inte och 
vänta – informera om 
egenansvar, ”Bo bra som 
äldre – vad ska jag tänka 
på?” 

Hälsofrämjande och förebyggande enheten har genomfört ett aktivt arbete kring 
äldres boendesituation: 

 Seniordag med tema ”Äldres boende” digitalt, föreläsningar, intervjuer 
och information. Seniordagen har hittills haft 189 visningar. 

 Tagit fram tidning om Äldres boende, där man informativt och tydligt 
belyser viktiga aspekter för att kunna vara aktiv i sitt boendeplanerande. 

 Ny webbsida under framtagning för att belysa liknande information som 
tidningen. 

 Riktad information 
både internt 
(handläggare, utförare) 
och externt (föreningar, 
samarbetspartners) om 
äldres boende och 
boendeformer. 

Hälsofrämjande och förebyggande enheten har genomfört ett aktivt arbete kring 
äldres boendesituation: 

 Enheten har varit ute med riktad information till vårdcentraler, psykiatriska 
mottagningen Kungälvs sjukhus, biståndshandläggare samt 
hemsjukvården kring anhörigstöd och tjänster som erbjuds.  

 Seniordag med tema ”Äldres boende” digitalt, föreläsningar, intervjuer 
och information. Seniordagen har hittills haft 189 visningar. Olika 
seniorföreningar var inbjudna till Seniordagen.  

 Tagit fram tidning om Äldres boende, där man informativt och tydligt 
belyser viktiga aspekter för att kunna vara aktiv i sitt boendeplanerande. 

 Ny webbsida under framtagning för att belysa liknande information som 
tidningen. 

3.4 Utbildning 

Programmets beskrivning av målområdet Utbildning: 
Fullständig skolgång och en meningsfull fritid är nyckelfaktorer för att våra barn och unga 
ska lyckas i framtiden. Fokus är på att alla förskolor, grundskolor och gymnasieskola ska ha 
en likvärdig kvalité och skapa förutsättningar att nå nationella mål och utveckla sina 
kunskaper. 

 Tillgodose en trygg och utvecklande lärmiljö. 
 Ökad måluppfyllelse och tydliggörande av förskolans och skolans kompensatoriska 

uppdrag. 
 Biblioteket ska vara en neutral mötesplats och bidra till likvärdiga förutsättningar 

inför skolstart och fortsatta studier. 
 Verka för att barn och ungdomar med olika bakgrund går på samma skola. 
 Ökad inkludering i befintligt föreningsliv och kulturskola för en meningsfull fritid för 

alla barn i Kungälvs kommun. 
 Skapa möjligheter för vuxna att utbilda sig för en etablering på arbetsmarknaden 

utifrån faktiska behov 

3.4.1 Aktiviteter från Social översiktsplan 

3.4.1.1 Utbildning 

Beskrivning 
Social översiktsplans delmål kring utbildning är:  
• Främja fullföljda studier. 
• Främja tillgänglig och inkluderande verksamhet. 
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3.4.1.1.1 Politiskt uppdrag: 26. Utred framtida utbudet inom kulturskolan 
(SÖP) 

26. Utred framtida utbudet inom kulturskolan (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Utredning, uppdrag 
26 
Beskrivning 
BoL har ansvaret att hålla 
i uppdraget. 
 

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

3.4.1.1.2 Politiskt uppdrag: 27. Utred införandet av en kulturgaranti under 
mandatperioden (SÖP) 

27. Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Utredning, uppdrag 
27 
Beskrivning 
Utredning och 
samverkan/delaktighet 
med målgruppen. 
 

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

3.4.1.1.3 Insats: Insatser som verkar för en allsidig social 
sammansättning av eleverna i skolan 

Aktivitet Kommentar 

 Utvärdera och 
revidera skolans 
resursfördelningsmodell. 
Beskrivning 
Utvärdera och revidera 
skolans 
resursfördelningsmodell i 
syfte att skapa 
likvärdighet och 
möjliggöra 
kompensatoriska insatser 
vid behov.  
Ansvar BoL. 
 

Kommunen har utvärderat och reviderat resursfördelningsmodellen utifrån att en 
ny riksmodell har tagits fram av SCB. I SCB:s nya riksmodell har fler faktorer än 
tidigare tagits med och varje faktor har kontrollerats gentemot studieresultat de 
senaste fem åren. Faktorerna i SCB:s nya riksmodell är kön, invandringsår, högsta 
utbildning för vårdnadshavarna, ekonomiskt bistånd, bor med en eller båda 
vårdnadshavarna, hushållets inkomst, utländsk bakgrund, uppdelning av 
invandring på grupp av födelseland (HDI). 

Kommunens nya resursfördelningsmodell innebär i praktiken att alla skolor 
kommer att vara med i fördelningen av strukturresurs och att den 
socioekonomiska strukturen på skolorna kommer att spela roll för vilken 
strukturresurs som tilldelas. 

3.4.1.1.4 Insats: Ökad måluppfyllelse och tydliggörande av förskolans 
och skolans kompensatoriska uppdrag 

Aktivitet Kommentar 

 Följa upp och 
utvärdera satsningar 
som; tillgängliga 
lärmiljöer, ledarskap i 
klassrummet, 
närvaroteam och TMR. 
Beskrivning 

En ny struktur för skolans systematiska kvalitetsarbete (SKA) har tagits fram under 
2021 och kommer att införas fullt ut under 2022. I den nya strukturen utvärderas 
ett antal områden, bland annat särskilt stöd och extra anpassningar, elevhälsa, 
frånvaro, trygghet och studiero, kränkande behandling och likabehandling samt 
inflytande och delaktighet. Inom dessa områden förväntas varje rektor och 
verksamhetschef utvärdera de insatser som genomförts, som tillgängliga 
lärmiljöer, ledarskap i klassrummet och TMR. Även stödenheten kommer att delta i 
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Aktivitet Kommentar 

Utifrån sektor Bildning 
och Lärandes 
systematiska 
kvalitetsarbete följa upp 
och utvärdera satsningar 
som; tillgängliga 
lärmiljöer, ledarskap i 
klassrummet, 
närvaroteam och TMR.  
Ansvar BoL. 
 

det systematiska kvalitetsarbetet och som en del av det utvärdera närvaroteamets 
verksamhet. 

TMR (Träning för medveten närvaro och resiliens) har utvärderats under 2021. 
TMR har varit en satsning i grundskolans trygghetsskapande arbete och TMR går 
nu från projektform till ordinarie verksamhet. 

3.4.1.1.5 Insats: Biblioteket ska vara en neutral mötesplats och bidra till 
likvärdiga förutsättningar inför skolstart och fortsatta studier 

Aktivitet Kommentar 

 Fortsatta satsningar 
på bibliotekekets 
uppsökande verksamhet 
kring läs- och 
språkutveckling till de 
yngsta barnen och deras 
föräldrar. 
Beskrivning 
Ansvar BoL. 
 

Arbete pågår. Gåva till nyfödda erbjuds bland annat med möjligheten att hämta en 
bok. Populära sångstunder som flyttats ut i parker. 

 Biblioteken ska 
fortsätta att erbjuda 
aktiviteter för barn och 
deras vuxna samt 
erbjuda generösa 
öppettider. 
Beskrivning 
Ansvar BoL. 
 

Arbete pågår. Pandemin har dock påverkat och öppettider på biblioteken har 
exempelvis till viss del varit begränsade. 

3.4.2 Aktiviteter från Funktionshinderplanen 

3.4.2.1 Område: Utbildning barn och unga 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring utbildning barn och unga är: 
• Kunskaper om elevers funktionsnedsättningar och hur undervisningen ska utformas, 
speciellt för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska öka hos 
personalen. 
• Tillgången till och kännedom om olika lärverktyg till exempel anpassade läromedel och 
digitala lärverktyg, ska öka. 
• Skolan ska genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete se till att personalen har hög tilltro till 
alla elevers och vuxenstuderandes kunskapsutveckling och sociala förmåga. 
• Den fysiska miljön ska så långt som möjligt anpassas så att tillgängligheten förbättras för 
elever och vårdnadshavare med funktionsnedsättning. 
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3.4.2.1.1 Insats: Utbildning barn och unga 

Aktivitet Kommentar 

 Ett pågående 
kvalitetsarbete i syfte att 
motverka den psykiska 
ohälsan och otryggheten 
bland elever. 

En ny struktur för skolans systematiska kvalitetsarbete (SKA) har tagits fram under 
2021 och kommer att införas fullt ut under 2022. I den nya strukturen kommer ett 
antal områden med koppling till psykiska ohälsa och otrygghet bland elever att 
utvärderas, bland annat särskilt stöd och extra anpassningar, elevhälsa, frånvaro, 
trygghet och studiero samt kränkande behandling och likabehandling. 

Sektorn deltar i ett antal nätverk som syftar till att förbättra samverkan och 
samordna insatser mellan myndigheter och organisationer som arbetar med barn 
och unga. SIMBA - teamen består av en barnpsykolog från primärvården samt 
representanter från elevhälsan och socialtjänsten. Målet med projektet är att barn 
och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och 
samordnade insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå. Syftet 
är att utveckla och etablera en modell som bygger på samverkan mellan 
elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom första linjen samt en 
konsultationsmodell för samverkan med specialistnivån. 

Mål med både närvaroteam och särskild undervisningsgrupp är ökad psykisk 
hälsa och ökat lärande. Närvaroteamet har i uppdrag att kartlägga hinder för 
skolnärvaro och arbeta med skolan, familjen och eleven. Antal aktiva ärenden i 
närvaroteamet är mellan 15 - 20. Via Särskild undervisningsgrupp kan skolorna 
kan ansöka om plats för elever i åk 6-9 som skolan inte lyckas med inom ramen 
för ordinarie lärmiljö. Antal elever SU-grupp är mellan 10 - 15. 

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

Under 2022 kommer förvaltningen intensifiera satsningen på det familjecentrerade 
arbetssättet i Komarken. 

TMR (Träning för medveten närvaro och resiliens) utvärderades under 2021. 
Satsningen på TMR har varit en del av grundskolans trygghetsskapande arbete 
och TMR går nu från projektform till ordinarie verksamhet. 

 Fortsatt arbete kring 
normer och värden. 

Skolans och förskolans arbete kring normer och värden handlar bland annat om 
områden som trygghet och studiero, kränkande behandling och likabehandling 
samt inflytande och delaktighet. Dessa områden kommer att utvärderas genom en 
ny struktur för skolans och förskolans systematiska kvalitetsarbete som införts 
under 2021. Normer och värden finns också med i Göteborgsregionens (GR:s) 
elev- och vårdnadshavarenkäter där Kungälvs kommun deltar. 

På skolorna och förskolorna bedrivs arbetet med normer och värden bland annat 
genom kommunens satsningar som kooperativt lärande, ledarskap i klassrummen 
samt TMR. Många skolor och förskolor har fokusområden kopplade till normer och 
värden i sina verksamhetsplaner. Normer och värden diskuteras kontinuerligt 
bland personalen och det finns en medvetenhet om både lagstiftning och praktiska 
metoder kopplade till normer och värden. 

 Verka för att 
skollokalerna anpassas 
för att möta alla elevers 
behov. 

Det finns ett nära samarbete mellan Sektor Bildning och lärande och Sektor 
Samhälle och utveckling kring utveckling av skollokalerna utifrån alla elevers 
behov. Vilka investeringar som kommer att genomföras finns beskrivna i 
kommunens investerings- och driftprogram, uppdelade för investeringar för 
respektive skola eller förskola. Sektor Bildning och lärande har lokalsamordnare 
som driver frågorna framåt utifrån de behov som finns av anpassningar av 
skollokalerna. Det är ett kontinuerligt arbete med ambitionen att ha ett så 
långsiktigt perspektiv som möjligt kring anpassningar. 

 En variation av 
hjälpmedel/verktyg 
anpassade för den 
enskilde individen ska tas 
fram. Kompetensen om 
när hjälpmedlen ska 
användas ska öka. 

Kommunens stödenhet riktad mot skola och förskola bedriver ett omfattande 
arbete kopplat till särskilt stöd och extra anpassningar, elevhälsa samt frånvaro. 
Stödenheten har psykologer, kuratorer, specialpedagoger, lärarassistenter 
anställda och bedriver också en särskild undervisningsgrupp för elever i behov av 
omfattande särskilt stöd. 

Under 2021 har stödenheten köpt in en rad kompensatoriska hjälpmedel som nu 
testas ute på skolorna och i den särskilda undervisningsgrupper. Det handlar om 
alltifrån möbler, digitala verktyg och stressreducerande hjälpmedel till robotar som 
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Aktivitet Kommentar 

underlättar vid hemundervisning i samband med till exempel sjukdom. Tanken är 
att hjälpmedlen framöver ska vara möjliga att låna för skolorna ungefär som en 
hjälpmedelcentral eller hjälpmedelsbibliotek. 

 Ta fram en 
utbildningsplan kring 
bildstöd och teckenspråk. 

Alla skolor och förskolor använder idag bildstöd på olika vis och det finns en 
kompetens ute på skolorna kring detta. Kommunens stödenhet stöttar kontinuerligt 
de skolor som behöver höja kompetensen kring bildstöd. 

I funktionshinderplanen står att en utbildningsplan kring teckenspråk ska tas fram. 
I kommunen har den personal som arbetar med elever som är döva eller har 
nedsatt hörsel kompetens inom det svenska teckenspråk. Förutom det svenska 
teckenspråket är även TAKK (Tecken som AKK) och AKK (Alternativ och 
kompletterande kommunikation) en viktig kommunikationsväg. Kompetensen kring 
TAKK och AKK är spridd på skolorna och förskolorna och även här arbetar 
stödenheten med att stödja de skolor och förskolor som behöver mer kunskap. 
Bland annat finns en logoped riktad mot förskolorna och en specialpedagog med 
inriktning mot tal och språk riktad mot grundskolan. 

Förvaltningens bedömning är att en utbildningsplan kring bildstöd och TAKK inte 
är nödvändig, eftersom de utbildande insatserna hanteras kontinuerligt av 
stödenheten utifrån skolorna och förskolornas behov. 

 Insatser inom 
förskoleverksamheten för 
att anpassa lärmiljön 
efter barnens 
förutsättningar. 

Inom förskolan har ett stödmaterial om tidiga insatser tagits fram tillsammans med 
en handledning till materialet. Detta beskrivs närmare i redovisningen av 
aktiviteten "Riktad kompetensutveckling mot förskolans personal kring barn och 
ungdomars psykiska ohälsa." Kommunens insatser kring anpassningar av 
lärmiljön sker framför allt genom stödmaterialet och handledningen. Även 
barnhälsans och stödenhetens stödarbete riktat mot enskilda förskolor kan 
nämnas i sammanhanget. 

 Insatser för barn inom 
förskoleverksamheten 
med 
funktionsnedsättningar så 
de ges lika möjligheter 
som andra barn. 

Inom förskolan har ett stödmaterial om tidiga insatser tagits fram tillsammans med 
en handledning till materialet. Detta beskrivs närmare i redovisningen av 
aktiviteten "Riktad kompetensutveckling mot förskolans personal kring barn och 
ungdomars psykiska ohälsa." Insatser för barn med funktionsnedsättningar är en 
central del av stödmaterialet och handledningen och det är också genom 
stödmaterialet som kommunens arbete kring barn med funktionsnedsättningar 
inom förskoleverksamheten bedrivs. Även här kan barnhälsans och stödenhetens 
stödarbete riktat mot enskilda förskolor nämnas. 

3.5 Arbete och sysselsättning 

Programmets beskrivning av målområdet Arbete och sysselsättning: 
För att bidra till vår gemensamma välfärd ska alla som kan och behöver, arbeta. Fokus är 
ökad sysselsättning och lägre generell arbetslöshet i hela kommunen med särskild inriktning 
på områden med socioekonomiska utmaningar samt bland gruppen nyanlända. 

 Stimulera till att öka ungas möjlighet till arbete och studier, där inga ungdomar i 
Kungälvs kommun går sysslolösa. 

 Koppla försörjningsstöd till motkrav på arbete, sysselsättning och utbildning. 
 Digitalisera kommunens sociala ärendehantering för att personer snabbare ska 

komma i arbete, utbildning eller sysselsättning. 
 Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhället stimulera till fler 

lösningar för att skapa förutsättningar för arbete och sysselsättning bland nyanlända 
kvinnor, exempelvis matcha SFI med praktik. 

 Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle förbättra 
funktionshindrades förutsättningar för arbete och sysselsättning. 

 Förebygga långtidsarbetslöshet genom att matcha den arbetslöse mot arbete/praktik 
efter behov i näringsliv och i kommunens egna verksamheter. 

 Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle verka för en effektivare 
etablering på arbetsmarknaden. 
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3.5.1 Aktiviteter från Social Översiktsplan 

3.5.1.1 Arbete och sysselsättning 

Beskrivning 
Social hållbarhetsplans delmål kring arbete och sysselsättning är: 
• Via samordnade rehabiliteringsinsatser skapa förutsättningar till egen försörjning och 
effektiv resursanvändning mellan olika myndigheter. 
• Stimulera till att öka ungas möjlighet till arbete och studier, där inga ungdomar i Kungälvs 
kommun går sysslolösa. 
• Via Samhällskontraktet utökad samverkan med näringslivet. 
 

3.5.1.1.1 Politiskt uppdrag: 9. Stärk vuxenutbildningens roll i 
integrationsarbetet (SÖP) 

9. Stärk vuxenutbildningens roll i integrationsarbetet (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Arbete pågår, 
Uppdrag 9 
Beskrivning 
Utbildningsplikt Till 
exempel via 
praktiksamordnare. 
 

Bildning och lärande 

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

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

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

3.5.1.1.2 Politiskt uppdrag: 10. Stärk skolans roll och uppdrag i det 
sociala hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet. (SÖP) 

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

Aktivitet Kommentar 

 Arbete pågår, 
Uppdrag 10 
Beskrivning 
Ett fortsatt och utvecklat 
samarbete med ToS 
inom förebyggande och 
främjande arbete, 
exempelvis 
drogförebyggande, 
våldsförebyggande och 
jämställdhetsfrågor, 
HBTQ, psykisk ohälsa 

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

Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 har förvaltningen getts i uppdrag att genomföra 
översyn och samordning inom det förebyggande arbetet. Familjehuset Klippan 
bedriver integrerade tidiga insatser kring barn- och ungdomars psykiska hälsa. 
Sektorerna samverkar kring nationella stimulansmedel psykisk hälsa och de olika 
utbildningsinsatser som genomförts utifrån Suicidprevention. Medel har avsatts för 
implementering av närvaroteam och särskild undervisningsgrupp. Vidare har 
resultat från ungdomsenkäten Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken (LUPP) har 
presenterats och förankrats i sektorn. Under 2022 kommer förvaltningen 
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Aktivitet Kommentar 

och tidiga insatser. 
 

intensifiera arbetet med att starta upp ett familjecentrerat arbetssätt i Komarken. 

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

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

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

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

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

3.5.1.1.3 Politiskt uppdrag: 17. Utveckla uppföljningen av 
integrationsprocessen; boende, utbildning, fritid och arbete 
(SÖP) 

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

Aktivitet Kommentar 

 Utveckling av nya 
arbetssätt för 
integrations-processen 
Beskrivning 
Implementera nya 
arbetssätt efter 
rekommendationer som 
framkommit i Delmos 
kartläggningen: Uppdrag 
organisering av arbete 
med nyanlända i 
samverkan mellan ToS 
och BoL 
 

Under 2021 har projektet Sysselsättning, Introduktion och Arbete (SIA) 
genomförts. Målgruppen har varit nyanlända under etablering/förlängd introduktion 
och som berörs av insatser från Enheten för mottagning och integration, 
Arbetsmarknadsenheten samt Vuxenutbildningen. Projektets mål var: 

 Samordna insatser mot näringslivet och civilsamhället kring olika 
stödanställningar. 

 Samordna pågående olika insatser från enheterna. 

 Följa och mäta effekten av gemensamma insatser 

Utifrån befintliga politiska uppdrag och inlett arbete med projektet SIA har 
verksamhetsområdet Kompetenscentrum skapats. Kompetenscentrum fokus är en 
sammanhängande helhet och ska skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, 
integration och arbete. 1 januari 2022 kommer det nya verksamhetsområdet träda 
i kraft. Att utveckla nya arbetssätt för integrationsprocessen är ständigt pågående 
eftersom målgruppernas behov kan se olika ut beroende på kunskapsnivån och 
arbetssätten behöver möta behoven. Förvaltningen har utvecklat nya arbetssätt 
genom satsningen kring Sysselsättning, Introduktion och Arbete. 

I projektet systematisk mätning analys social hållbarhet (SMASH) kommer 
Kungälvs kommun, Mölndals Stad tillsammans med RISE utveckla mätmetoder 
och uppföljning kring integrationsprocessen. Arbetet pågår enligt plan och 
projektet kommer pågå till 2023. 
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3.5.1.1.4 Politiskt uppdrag: 36. Genomför och implementera 
utvecklingsarbetet i Strategi 2035 tillsammans med 
Västsvenska Handelskammaren (SÖP) 

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

Aktivitet Kommentar 

 Workshop som leder 
fram till en strategi. Efter 
genomförda workshoppar 
med näringslivet har en 
strategi framtagits. 
Denna har genomgåtts 
av förvaltningen i samråd 
med politiken. Bl.a. med 
anledning av situationen 
med Corona och dess 
effekter på näringslivet 
ska strategin också 
kommuniceras med 
näringslivet inför 
antaganade. Detta 
beräknas kunna ske 
under juni 2020. 
Beskrivning 
Näringslivsstrategi 2035 
är framtagen och 
kommer att beslutas 
under hösten 2021. 
 

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

3.5.1.1.5 Politiskt uppdrag: 54. Tillhandahåll utbildningar 
arbetsmarknaden efterfrågar inom vuxenutbildningen (SÖP) 

54. Tillhandahåll utbildningar arbetsmarknaden efterfrågar inom vuxenutbildningen (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

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

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

Inom kommunen pågår ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, 
Arbetsmarknadsenheten (AME), Enheten för mottagning och introduktion (EMI) 
och Arbetsförmedlingen (AF) som innebär ett mer samlat arbete kring individer 
som förväntas leda till korta och effektiva vägar till respektive insats. Upprättat 
avtal finns för att formalisera samverkan; Lokal överenskommelse (LÖK) där även 
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) ingår. DUA syftar till att 
utveckla jobbspår där vuxenutbildningen bidrar med utbildningar som efterfrågas 
av arbetsmarknaden. 
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3.5.1.1.6 Politiskt uppdrag: NY 2021 Ta fram åtgärder för att stärka 
nyföretagsamheten (SÖP) 

NY 2021 Ta fram åtgärder för att stärka nyföretagsamheten (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

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

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

3.5.1.1.7 Politiskt uppdrag: NY 2021 Att utifrån den arbetsmarknadskris 
Pandemin medför motverka ökad arbetslöshet (SÖP) 

NY 2021 Att utifrån den arbetsmarknadskris Pandemin medför motverka ökad arbetslöshet 
(SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 ¨Hur kan enheten för 
mottagning och 
introduktion (EMI), utifrån 
samverkan förändrade 
förutsättningar för 
nyanlända att etableras 
på arbetsmarknaden 
Beskrivning 
Pågående sedan våren 
2020. Samverkan mellan 
EMI och AME i och med 
gemensamma aktiviteter 
för sökanden för att korta 
processer ut i arbete 
/studier. Samverkan i den 
här frågan är högst 
levande sker även 
genom lokal 
överenskommelse där 
parter som socialtjänst 
och arbetsförmedling 
medverkar.  
exempel på samverkan 
är: 
- Boskola, väg till bostad, 
arbete och studier 
- Workshop, där 
information till nyanlända 
om samhällsinformation, 
socialtjänstens uppdrag 
och arbetsmarknaden. 
- individforum, 
samverkan mellan SFI, 

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

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

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



  
 
 

 

Kommunstyrelse, Uppföljning 2021 Program Social Hållbarhet - ökat innanförskap 39(54) 

Aktivitet Kommentar 

AF, AME, stöd och 
försörjning och EMI för 
att underlätta vägar för 
sökande inom etablering. 
 

3.5.1.1.8 Insats: Samverkan mellan myndigheter 

Aktivitet Kommentar 

 Öka möjligheten till 
egen försörjning via 
arbete/studier, öka 
funktionsförmågan eller 
något annat varaktigt 
beslut via samlade 
insatser. 
Beskrivning 
Utifrån målgruppen 16-64 
år (där unga vuxna 
mellan 16-29 år 
prioriteras) med behov av 
samordnat stöd och via 
samlade insatser öka 
möjligheten till egen 
försörjning via 
arbete/studier, öka 
funktionsförmågan eller 
något annat varaktigt 
avslut.  
Ansvar 
Samordningsförbundet 
Älv & Kust. 
 

Kungälvs kommun ingår i Samordningsförbundet Älv & Kust tillsammans med 
kommunerna Ale, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt Västra 
Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Parterna lägger 
in gemensamma medel för insatser för individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin 
förmåga att utföra förvärvsarbete. 

Samordningsförbundet Älv&Kust arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och 
verksamheten riktar sig till deltagare i åldern 16-64 år. Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, vården eller kommunen, kan skicka remiss till 
Samverkansteam eller en förfrågan om stöd med genomlysningar av komplexa 
ärenden hos vårt Handläggarteam. 

Samordningsförbundet Älv & Kust arrangerar eller är delaktiga i flera olika 
aktiviteter som är till för att stärka och förbereda våra deltagare för arbetsträning 
och en hållbar väg vidare mot arbete och studier. Exempel på insatser är: 

 ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) är en form av 
kognitiv beteendeterapi med fokus på att hantera stress och främja hälsa. 

 Arbetsträning  

 Grön aktivering  

 Vägledningskurs  

 För att förbättra 
funktions- och 
arbetsförmåga fortsatt 
satsning på 
tvärprofessionella 
samverkansteam samt 
lokalt handläggarteam. 
Beskrivning 
Ansvar 
Samordningsförbundet 
Älv & Kust 
 

Totalt har 57 invånare i Kungälv tagit del av stöd hos Samverkanteamet som är en 
insats genom Samordningsförbundet Älv & Kust. 31 av dessa var i åldern 16-29 
år. 33 deltagare var kvinnor och 24 män. 29 individer kom nya under året och 22 
avslutades. 

Det tidigare handläggarteamet har under 2021 bytt namn till BIP-team. BIP-teamet 
arbetar utifrån processen, bereda ärenden inför möte, informera varandra i syfte 
att skapa en helhetsbild kring individens situation, identifiera möjliga 
handlingsalternativ för individen i syfte att skapa progression. I BIP-teamet finns 
hälso- och sjukvård, kommun och Arbetsförmedling representerade. 
Försäkringskassan kontaktas vid behov genom kontaktperson. 

BIP-teamet är gemensamt mellan Ale och Kungälv. Under 2021 har man totalt haft 
9 möten. Teamet har genomfört 8 genomlysningar varav 5 från Kungälv. Teamet 
tar också emot remisser för gemensam dialog totalt 79 stycken varav 50 från 
Kungälv. Kungälvs kommun har remitterat 8 av dessa ärenden. 

Inkomna remisser till de olika BIP-team som finns inom Samordningsförbundet 
geografiska område kommer närmare 50% från hälso- och sjukvården, 27% från 
Försäkringskassan och 23% från kommuner. Arbetsförmedlingen remitterar 
enstaka ärenden. 

 Via olika 
hälsofrämjande insatser 
skapa förutsättningar för 
en effektiv rehabilitering 
samt verka för att 
förebygga fortsatt ohälsa. 
Beskrivning 
Ansvar Samordnings-
förbundet Älv & Kust. 

Utifrån Samordningsförbundets Älv & Kust och deras årsredovisning för 2021 har 
invånare från Kungälv deltagit i 11 olika aktiviteter inom områdena fysisk aktivitet, 
kultur och vägledning. Totalt 101 deltagarplatser har nyttjats av invånare från 
Kungälv. 42% var under 30 år och 58% över 30 år. 63% av deltagarna var 
inskrivna i Samverkansteamet, övriga 37% kom direkt genom de samverkande 
parterna. 
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3.5.1.1.9 Insats: Sysselsättning för ungdomar 

Aktivitet Kommentar 

 Fortsatt satsning och 
utveckling av feriearbete. 
Beskrivning 
Ansvar ToS. 

Feriejobb skapas inom kommunen, tillsammans med externa aktörer såsom bland 
annat privata arbetsgivare och föreningar i samverkan kring samhällskontrakten. 
Feriejobb tas fram för samtliga lov under året. 

Under 2021 erbjöds 582 ungdomar feriearbete. 

 Strukturerad 
samverkan med 
arbetsförmedlingen, 
samordningsförbundet 
Älv & Kust, Bildning och 
Lärande samt Trygghet 
och Stöd kring 
gemensamma insatser 
och uppföljning. 
Beskrivning 
Ansvar ToS. 
 

Framsteget vänder sig till ungdomar mellan 16 och 29 år, som är behöver stöd och 
hjälp från flera olika myndigheter för att nå arbete eller studier. Vid Framsteget ges 
erbjuds kartläggning, vägledning, stöd samt insatser som kan hjälpa att starta/göra 
färdigt studier eller nå ett arbete. Framsteget sker i samverkan med utförenheten, 
trygga ungdomsmiljöer, enheten för mottagning och introduktion, stöd och 
försörjningsenheten, kommunalt aktivitets ansvar samt Samordningsförbundet Älv 
& Kust. Arbetsmarknadsenheten är sammankallande och koordinerade har 
uppdrag i Framsteget. 

Det finns olika vägar in till Framsteget. Ungdomar kan direkt söka Framsteget eller 
hänvisas via olika samverkanspartner som exempelvis vårdcentraler, skola, 
utförarenheten och Trygga Ungdomsmiljöer. 

För att ge ungdomar med psykisk ohälsa särskilt stöd kommer Framsteget 
utveckla gruppverksamhet i samverkan med Aktivitetshuset. 

Uppföljning 2021: 

 Antalet pågående ärenden från försörjningsstödet: 92 

 Antal nya ärendet från försörjningsstödet: 38 

 Antal avslutade ärende: 59 

Av dessa 59 avslutade ärenden har 10 gått till arbete samt 12 studier. 

3.5.1.1.10 Insats: Koppla försörjningsstöd till motkrav på arbete, 
sysselsättning och utbildning 

Aktivitet Kommentar 

 Utveckla 
samhällskontraktet och 
kraftsamla kring individer 
som riskerar att hamna i 
försörjningsstöd. 
Beskrivning 
Ansvar ToS. 
 

Kungälvs kommun har sedan 2016 arbetat aktivt med Samhällskontrakt, som sker 
tillsammans näringsliv, andra offentliga myndigheter, hälso- och sjukvård och 
civilsamhället för att öka innanförskapet i Kungälv. I dagsläget är det 90 olika 
organisationer som anslutit sig. Med Samhällskontrakten vill Kungälvs kommun 
skapa möjligheter till nätverkande samt möta upp och synliggöra olika goda 
initiativ. Regelbundna uppföljningar visar att Samhällskontrakt gör skillnad via 
ökad samverkan kring; feriejobb, arbetsträningsplatser, extra tjänster och 
språkpraktikplatser samt olika förebyggande insatser.  Under 2021 har tio nya 
företag gått med i Samhällskontraktet. Vidare har tre nätverksmöten arrangerats. 
För att få bästa möjliga effekt leds arbetet med Samhällskontrakt via en 
arbetsgrupp, som består av representanter från dagligverksamhet, 
arbetsmarknadsenheten och skolan. Näringslivsstrateg och folkhälsostrateg är 
sammankallande. 

3.5.1.1.11 Insats: Digitalisera kommunens ärendehantering för att 
personer snabbare ska komma i arbete, utbildning eller 
sysselsättning 

Aktivitet Kommentar 

 Fortsatt arbete med 
att digitalisera 
processerna inom sektor 
Trygghet och Stöd och 
införa AI-baserad 
biståndsbedömning vid 
försörjningsstöd. 
Beskrivning 

Arbete pågår med att digitalisera själva ansökningsprocessen kring 
försörjningsstöd. Medborgaren ska ha möjlighet att göra ansökan digitalt via en E-
tjänst. Viss automatisering kommer att ske gällande av uppgifter från ansökan till 
verksamhetssystem. Tjänsten beräknas vara tillgänglig tredje kvartalet 2022. 



  
 
 

 

Kommunstyrelse, Uppföljning 2021 Program Social Hållbarhet - ökat innanförskap 41(54) 

Aktivitet Kommentar 

Ansvar ToS. 
 

3.5.1.1.12 Insats: Förebygga långtidsarbetslöshet genom att matcha den 
arbetslöse mot arbete/praktik efter behov i näringsliv och i 
kommunens egna verksamheter 

Aktivitet Kommentar 

 Internt samorganisera 
insatser kring arbete och 
studier. 
Beskrivning 
Internt samorganisera 
insatser kring arbete och 
studier. Fokus är 
sektorsövergripande 
gemensam 
omvärldsanalys, 
samordning kring 
myndighetskontakter, 
tydliggörande kring 
ansvar och roller i 
organisationen.  
Ansvar ToS samt BoL. 
 

Utifrån målgruppen nyanlända i etablering har projekt Studier, Introduktion och 
Arbete (SIA) genomförts under 2021. Projektet har skett i samverkan med 
Enheten mottagning introduktion (EMI), Vuxenutbildningen SFI och 
Arbetsmarknadsenheten (AME). Mål har varit att: 

 Samordna insatser mot näringslivet och civilsamhället kring olika 
stödanställningar 

 Samordna pågående insatser inom Vuxenutbildningen SFI, EMI och AME 
som tex. Hälsoskola, Boskola, Föräldrautbildning, Praktiksamordning, 
CV-skrivning 

 Utveckla effektiva processer 

 Följa och mäta effekten av gemensamma insatser 

Under 2021 har det skett regelbundna möten varannan vecka under namnet 
individforum. Där har representanter för SFI, AME, EMI, arbetsförmedlingen samt 
Stöd och försörjning deltagit. Vid individforum diskuteras framgångar, problem, 
förbättringsåtgärder, ändringar i planering etc. med målsättning att individerna ska 
närma sig arbetsmarknaden. 

Inom vuxenutbildningen SFI har praktiksamordningen varit en viktig 
framgångsfaktor för den grupp som har lägst utbildningsbakgrund. 26 personer har 
fått stöd att komma ut på praktikplatser. Sammanlagt har 18 olika praktikplatser 
använts i syfte att ge möjlighet till arbetserfarenhet samt språkutveckling. 

Inom EMI har det bedrivits Hälsoskola och 20 individer har deltagit vid de 14 
tillfällen som hållits under året. Utvärdering där deltagare fått svara på enkätfrågor 
visar att de fått till sig användbar information kring sjukvårdssystem, egen hälsa, 
friskvård, föreningsliv etc. 

Föräldrautbildning har också arrangerats och 16 individer har fått information om 
regelverk kring föräldraansvar, barns rättigheter, stödfunktioner kring barn och 
föräldraskap etc. Även här ger utvärderingen från deltagare positiva resultat där 
informationen hjälpt dem i sin förändrade föräldraroll utifrån migrationen. 

Boskolan som hålls två gånger per månad har hittills under året tagit emot 98 
besök (fram till 1 december). Några individer har kommit flera gånger. Där har 
hjälp och information getts angående svensk bostadsmarknad, ansökan om 
bostad samt också hjälp med CV-skrivning. 

Under året har 42 personer fått hjälp att skriva ett CV som sedan kan användas för 
jobbsökande. 

Arbetet och samverkan för att personer ur etableringsgruppen ska komma ut i 
subventionerade anställningar på arbetsmarknaden pågår och 2021-11-22 hade 
25 personer en extratjänst. 8 av dessa är nyanställda under året. 3 personer har 
gått vidare från extratjänst till nystartsjobb och 1 person har gått ytterligare ett steg 
vidare till en tillsvidareanställning. 

Statistik på hur många av dem som avslutar etableringen som går direkt till egen 
anställning finns hos arbetsförmedlingen och är inte tillgänglig för kommunen. 

Sammanfattningsvis behövs samverkande insatser kring målgruppen. Det arbete 
som bedrivits under året av engagerade medarbetare ger resultat och det är viktigt 
att arbetet ständigt utvecklas och implementeras i den nya organisationen 
Kompetenscentrum. Vidare är det prioriterat att utveckla former kring systematisk 
uppföljning för att mäta effekt och bedöma hur insatser möter uppsatta politiska 
mål. Slutsats från projektet är också att Arbetsförmedlingen, med sitt uppdrag att 
ha huvudansvar för etableringen, fyller en viktig funktion i samverkan. 
Myndigheten befinner sig i en omställning. Fokus framöver måste vara att finna 
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Aktivitet Kommentar 

nya vägar till samverkan. 

 Fortsatt utveckla avtal 
med berörda parter (ex 
Arbetsförmedlingen). 
Beskrivning 
Ansvar ToS. 
 

Samverkan inom den lokala överenskommelsen (LÖK) mellan 
Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd, EMI , SFI samt AME samt inom 
Framsteget. Samverkan har även skett inom SIA projektet. som vänder sig till 
nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utveckling av LÖK har skett 
genom aktiv samverkan på olika nivåer. På enhetschefsnivå har de olika 
verksamheterna vid fyra tillfällen diskuterat strategier samt kommunens påverkan 
av AF:s reformering. På operativ nivå har professioner från de olika enheterna 
träffats var fjortonde dag. 

Under 2021 har Kungälvs kommun tillsamman med Ale, Lilla Edet, Tjörn, 
Stenungsund, Orust och Öckerö påbörjat samverkan inom DUA och jobbspår. 

3.5.2 Aktiviteter från Funktionshinderplanen 

3.5.2.1 Arbete 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring arbete är: 
• Kungälvs kommun ska i nära samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet verka för 
att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. 
• Antalet stödanställningar i Kungälvs kommuns samtliga sektorer ska öka fram till 2023. 
• Skolans, socialtjänstens, arbetsförmedlingens och försäkringskassans befintliga 
nätverksarbete ska fortsätta och utvecklas för att i ett tidigt skede hitta arbetstillfällen för 
ungdomar med funktionsnedsättning. 
 

3.5.2.1.1 Insats: Arbete 

Aktivitet Kommentar 

 Kommunen ska 
arbeta för större 
mångfald och bredd i sin 
rekrytering av personal. 
Personalsammansättning
en ska i högre grad 
spegla hur det ser ut i 
samhället i stort. 

Genom att byta rekryteringssystem och genom utbildningar säkerställs att 
rekryteringsprocessen blir så objektiv och rättvis som möjligt. Det nya 
rekryteringssystemet följer den kompetensbaserade rekryteringsmetoden där 
kandidaterna bedöms efter de kompetenser som efterfrågas i kravprofilen vilket 
minimerar risken att kandidaterna diskrimineras. 

Två gånger om året hålls chefsutbildning i rekrytering där vikten av mångfald och 
objektivitet lyfts och diskuterats. Under våren 2022 planeras en djupgående 
utbildning om den kompetensbaserade rekryteringsmetoden för alla chefer och 
rekryterare i kommunen. 

 Utifrån 
Samhällskontraktet med 
näringsliv och 
civilsamhälle förbättra 
funktionshindrades 
förutsättningar för arbete 
och sysselsättning. 

Kungälvs kommun har sedan 2016 arbetat aktivt med Samhällskontrakt, som sker 
tillsammans näringsliv, andra offentliga myndigheter, häls- och sjukvård och 
civilsamhället. I dagsläget är det 90 olika organisationer som skrivet på. Under 
2021 har fokus varit att använda Samhällskontraktet som en plattform för att 
förbättra funktionshindrades förutsättningar för arbete och sysselsättning. 
Representanter från daglig verksamhet har involverats. Företag som arbetar 
särskilt med deras målgrupp har uppmärksammats och gått med i 
Samhällskontraktet. 

 Kvalitetshöjande 
insatser inom daglig 
verksamhet som leder till 
en meningsfull 
sysselsättning. 

Inom daglig verksamhet pågår fortsatt utveckling kring att erbjuda en meningsfull 
sysselsättning. Via Samhällskontrakt sker kontinuerlig samverkan med näringslivet 
vilket möjliggör etablering inom yrkeslivet. Exempel på samverkan: 

 ICA Maxi: finns det idag en praktikgrupp och det kommer starta 
ytterligare en grupp under våren. 

 Fars Hatt:  pågår en dialog med de nya ägarna för att kunna ha en 
praktikgrupp där. 

 Carryline: finns idag en befintlig grupp i en egen del av företaget. Det 
planeras att starta ytterligare en grupp som deltar i själva produktionen. 
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Aktivitet Kommentar 

Samarbete pågår även med andra företag som lämnar arbetsuppgifter till 
kommunens enheter. Daglig verksamhet har fått två nya lokaler (Rosa huset och 
Fredkullagatan) som omgående satts i verksamhet. Då det finns ett stort 
mediaintresse hos målgruppen är planen är att starta ytterligare en mediagrupp. 
En ny enhet med estetisk inriktning har startats. 

Daglig verksamhet kommer att genomföra projekt för deltagare kring att delta i 
övergripande samhällsfrågor såsom till exempel kultur och valet. 

Beredning för Trygghet och Stöd inleder våren 2022 framtagande av 
policydokument kring LSS verksamheten fortsätta utformning i Kungälvs kommun. 

3.6 Demokrati och civilsamhälle 

Programmets beskrivning av målområdet Demokrati och sysselsättning: 
Det är en stor utmaning för demokratin när delar av befolkningen varken deltar eller känner 
sig delaktiga. Fokus är högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan 
valen.   

 Insatser för att öka valdeltagande i områden med särskild låg andel. 
 Förstärka barns och ungdomars inflytande och delaktighet. 
 Vidareutveckla kommunens arbete med partnerskap och överenskommelser med 

civilsamhället. 
 Utveckla nya ersättningsmodeller för att stimulera ett inkluderande föreningsliv som 

vänder sig till fler deltagare från olika samhällsgrupper. 
 Stärka kulturens och bibliotekens roll som främjare av demokratisk delaktighet. 

3.6.1 Aktiviteter från Social översiktsplan 

3.6.1.1 Demokrati och civilsamhälle 

Beskrivning 
Social hållbarhetsplans delmål kring demokrati och civilsamhälle är: 
• Främja medskapande och dialog. 

 

3.6.1.1.1 Politiskt uppdrag: NY 2021 Inrätta ett fast forum för 
medborgardialog – öppna rum för prioriterade 
stadsplaneringsprojekt (SÖP) 

NY 2021 Inrätta ett fast forum för medborgardialog – öppna rum för prioriterade 
stadsplaneringsprojekt (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Upprätta ett fast 
forum för 
medborgardialog 
Beskrivning 
Utgångspunkten är att 
använda utrymmet i 
lobbyn i entréplanet för 
att på ett tydligare sätt 
involvera medborgare i 
stadsutvecklingsprocesse
n i kommunen. Andra 

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

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

platser kan också bli 
aktuella. 

3.6.1.1.2 Politiskt uppdrag: NY 2021 Förslagsverksamheten utvecklas 
och stimuleras med tydlig återkoppling och uppmuntran (SÖP) 

NY 2021 Förslagsverksamheten utvecklas och stimuleras med tydlig återkoppling och 
uppmuntran (SÖP) 

Aktivitet Kommentar 

 Utreda utveckling av 
förslagsverksamhet 
Beskrivning 
En utredning angående 
hur detta kan genomföras 
ska påbörjas under våren 
2021. Ansvarig: Annika 
Renström 
 

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

Förbättringsförslag som en stående punkt på APT avses att införas för att 
uppmuntra till att komma med förbättringar och sätta fokus på ämnet. 
Anteckningar förs på APT och det är lätt att följa upp vad som sades. 
Samverkansavtalets process innebär att frågor ska lyftas upp och ned i 
organisationen samt att förslaget ska utvärderas i första hand där frågan ligger 
närmast. 

3.6.1.1.3 Insats: Förstärka barns och ungdomars inflytande och 
delaktighet 

Aktivitet Kommentar 

 Med LUPP som 
utgångspunkt via 
Ungdomsrådet utveckla 
former kring att 
ungdomars inflytande 
och delaktighet. 
Beskrivning 
Ansvar: ToS samt BoL. 
 

Ungdomsenkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) har under 2021 
redovisats i olika politiska forum samt internt i förvaltningen. LUPP berör 
grundskole-elever i årskurs 8 och årskurs 2 vid Mimers Hus. Enkäten 
genomfördes hösten 2020. Ambitionen är att resultaten kring LUPP ska vara 
underlag till det nystartade Ungdomsrådet, som ersätter Ungdomsfullmäktige. På 
grund av pandemin har inte Ungdomsrådet kunnat startas upp. 

3.6.1.1.4 Insats: Vidareutveckla kommunens arbete med partnerskap och 
överenskommelser med civilsamhället 

Aktivitet Kommentar 

 Utifrån behov och 
möjlighet teckna idéburna 
offentliga partnerskap. 
Beskrivning 
Ansvar ToS. 
 

Arbetet fortlöper med aktivt och långsiktig samverkan med civilsamhället utifrån 
avsatta medel för sociala föreningar. Kungälvs kommun har tecknat idéburna 
offentliga partnerskap med följande aktörer; Spelberoendes förening i Göteborg, 
Brottsofferjouren Storgöteborg samt Hela Människan i Kungälv. Inför 2022 har 
Kungälvs kommun pilotprojekt med Medborgarskolan kring mötesplats Solrosen 
vid Nordmannatorget samt satsning kring Aktivt Kungälv med IFK Kungälv. 

 Förenkla föreningars 
process kring bokning av 
lokaler samt ansökan om 
föreningsbidrag. 
Beskrivning 
Ansvar SoU. 
 

Förvaltningen har infört ett nytt digitalt boknings- och bidragssystem, e-serve, 
under 2021. Via ett föreningskonto går det att ansöka digitalt om befintliga bidrag. 
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3.6.1.1.5 Insats: Utveckla nya ersättningsmodeller för att stimulera ett 
inkluderande föreningsliv som vänder sig till fler deltagare från 
olika samhällsgrupper 

Aktivitet Kommentar 

 Nytt gemensamt 
styrdokument som 
innebär gemensam 
hantering för alla 
föreningsbidrag och 
partnerskap. 
Beskrivning 
Ansvar SoU. 
 

Riktlinjer för föreningsstöd antogs av kommunstyrelsen 2020-12-16 (Dnr 
KS2020/0674). Syftet med styrdokumentet är att bidra till att kommunen har en 
ändamålsenlig och säker hantering av föreningsstöd. Målsättningen med 
styrdokumentet är att skapa tydlighet avseende vilket föreningsstöd som kan 
sökas och fastställa tydliga villkor och kriterier för bedömning. 

3.6.1.1.6 Insats: Stärka kulturens och bibliotekens roll som främjare av 
demokratisk delaktighet 

Aktivitet Kommentar 

 Fortsatt aktiv 
programverksamhet, 
brett utbud och en öppen 
mötesplats för alla 
grupper i samhället. 
Beskrivning 
Ansvar BoL. 
 

Arbete pågår. Viss omställning till digitalt utbud i och med pandemin. Görs i den 
mån det är möjligt och med digitala lösningar har vi nått andra. Utvärderingar visar 
dock att det fysiska mötet är det som värderas mest. 

 Utökad samverkan 
med samhällets aktörer 
såsom näringsliv, 
föreningar och 
studieförbund. 
Beskrivning 
Ansvar BoL. 
 

Arbete pågår. Utökat samarbete har skett bland annat med Kongahälla Center. 
Kulturnatta blev ett exempel på hur vi kan samverka bättre. Kommer återkomma 
2022 

3.6.2 Aktiviteter från Funktionshinderplanen 

3.6.2.1 Delaktighet och demokrati 

Beskrivning 
Funktionshinderplanens delmål kring delaktighet och demokrati är: 
• Information om kommunens tjänster och verksamhet ska utformas så att den blir mer 
tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. 
• Vid möten som är öppna för allmänheten ska det finnas möjlighet till olika 
kommunikationshjälpmedel som till exempel teckenspråkstolk, hörselförstärkning och 
förstorad text. 
• I mötet med kommunens personal ska människor beredas möjlighet att använda sitt eget 
kommunikationssätt  
• Kommunen ska tillhandahålla uppdaterad information om tillgängligheten i kommunens 
offentliga byggnader, anläggningar och turistmål. Kommunen ska också verka för att andra 
fastighetsägare tillhandahåller information om tillgängligheten i publika lokaler. 
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3.6.2.1.1 Insats: Delaktighet och demokrati 

Aktivitet Kommentar 

 Utveckling och 
anpassning av 
kommunens hemsida och 
andra digitala kanaler för 
att uppfylla kraven i lagen 
om tillgänglighet till digital 
offentlig service. 

I samband med att tillgänglighetsdirektivet blev lag hösten 2020 gjordes en 
genomgång av kommunens webbplats. Utifrån genomgången har olika brister 
kring webbplatsens tillgänglighet åtgärdats och detta arbete fortlöper under 2022. 

Förvaltningens olika webbredaktörer har fått utbildning i tillgänglighet. För den 
interna kommunikationen har ett nytt tillgängligt intranät lanserats. 

Under 2021 har kommunikationsenheten mött rådet för funktionshinderfrågor för 
dialog och utbildning. 

Kommunikation och tillgänglighet är ett kontinuerligt arbete, då kraven och 
möjligheterna förändras i takt med den tekniska utvecklingen. 

 Alternativa 
kommunikationssätt 
utifrån brukarens behov 
erbjuds för att underlätta 
kommunikationen. 

Inom LSS finns ett pågående arbete kring att stärka personals kompetens kring 
alternativa kommunikationssätt. Arbete fortlöper enligt plan. 

För det arbete som bedrivs med alternativa kommunikationssätt inom skola och 
förskola, se redovisning av aktiviteten "Ta fram en utbildningsplan kring bildstöd 
och teckenspråk." 

 Möjliggöra för 
medborgare att aktivt 
delta i politiskt arbete på 
sina egna villkor. 

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

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

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

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

3.7 Trygghet 

Programmets beskrivning av målområdet Trygghet: 
Människors trygghet är viktig ur flera aspekter, inte minst hur vi upplever varandra. 
Otrygghet begränsar människors liv och lämnar den offentliga miljön till destruktiva krafter. 
Ökad trygghet och minskad brottslighet är nödvändigt i områden med socioekonomiska 
utmaningar, men också för att samhället i stort ska vara tryggt. Utifrån ökad trygghet och 
minskad brottslighet är fokus på ett brett samarbete på alla nivåer mellan myndigheter, 
näringsliv och civilsamhället. 

 Motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld.  
 Insatser mot narkotika och missbruk. 
 Främja det brottsförebyggande arbetet. 
 Fortsatt och förstärkt områdesbaserat arbete och strukturerad samverkan med 

polisen. 
 Åtgärder mot organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället.  
 Motverka våldsbejakande extremism 
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3.7.1 Aktiviteter från planen Trygg i Kungälv 

3.7.1.1 Våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck 

Beskrivning 
Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar både våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld och förtryck (inklusive tvångsäktenskap, barnäktenskap och 
könsstympning av flickor och kvinnor). Nationell strategi för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor innehåller fyra vägledande målsättningar: 
• Ett utökat och förebyggande arbete mot våld. 
• Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. 
• Effektivare brottsbekämpning. 
• Förbättrad kunskap och metodutveckling. 
 
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett samhällsproblem som finns 
inom alla samhällsklasser. 

3.7.1.1.1 Insats: Motverka våld i nära relation samt hedersrelaterat våld 
och förtryck 

Aktivitet Kommentar 

 Årlig informations-
/kunskapskampanj till 
allmänheten. 

I samband med revidering av anvisning våld i nära relationer har kommunens 
hemsida arbetats om för att göra information lättillgängligt för våldsutsatta, 
förövare, professionella och allmänhet. Foldrar med bland annat viktiga 
telefonnummer och hänvisningar har spritts till näringslivet, hälso- och sjukvården, 
civilsamhället samt internt i kommunen. 

 Kunskapsinsatser för 
personal för att 
säkerställa att rutiner 
finns och fungerar. 

Att rutiner finns och fungerar utifrån våld i nära relationer säkerställs utifrån 
verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Sektor Trygghet och Stöd har inlett 
en översyn och komplettering av befintliga dokument i socialtjänstens ordinarie 
kvalitets- och ledningssystem. Arbetet fortlöper under 2022. 

 Revidera befintlig 
anvisning, våld i nära 
relationer och 
kommunicera den. 

Behovet av att göra ett samlat dokument kring våld i nära relationer har 
efterfrågats av det kommunövergripande nätverket, där representation finns från 
skola, socialtjänst, primärvård, specialist sjukvård/akuten, polisen, Trygga 
Ungdomsmiljöer, säkerhetsansvarig, kvinnojouren, Svenska Kyrkan föreningar 
som Zonta, Rädda Barnen och Brottsofferjouren. Via nätverket har befintliga 
insatser kartlagts och ansvar och uppdrag har tydliggjorts. Anvisningen kopplas till 
befintliga dokument i socialtjänstens ordinarie kvalitets- och ledningssystem. 
Avisningen färdigställs första kvartalet 2022, därefter kommer den kommuniceras 
via aktörerna i nätverket samt via kommunens intranät och hemsida. 

 Sammanställa de 
olika aktörernas 
respektive statistik för att 
få en gemensam 
lägesbild. 

Kommunövergripande nätverket fungerar som en viktig plattform för att inhämta en 
gemensam lägesbild. När det gäller följa upp förekomsten av våld i nära relationer 
är detta ett utvecklingsområde, som kräver medvetenhet om bakomliggande 
faktorer. Mörkertalet är stort. Antagande är att aktivt förebyggande arbete samt att 
professioner rutinmässigt ställer frågor kring våld i nära relationer leder till att flera 
utsatta personer vet och vågar ta kontakt med socialtjänsten och/eller polis. 

Med start 2020 har socialtjänsten infört en ny ärendetyp, där personer över 21 år 
som ansökt om stöd och hjälp utifrån våld i nära relationer specifikt hanteras och 
handläggs. Innan hanterades dessa ärenden inom samma ärendetyp som övriga 
personer över 21 år. Antal registrerade ärenden våld i nära relationer under 2020 
var 22. Antagandet är att vissa ärende legat kvar i den tidigare ärendetypen. 
Statistiken för 2020 är därmed inte komplett. Under 2021 fram tills 1 november var 
det totalt 43 antalet ärenden. 

Statistik har även samlats in från polisen samt från krismottagningen våld i nära 
relationer. 

 Via 
kommunövergripande 

Kommunövergripande nätverk har i samband med framtagande av Anvisning våld 
i nära relationer under 2021 arbetat aktivt med samverkan kring upptäckt, insatser 
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Aktivitet Kommentar 

nätverk ökad samverkan 
kring tidig upptäckt, 
insatser och uppföljning. 

och uppföljning. 

 Uppdatera befintlig 
handbok gällande 
hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Uppdaterad handbok kring hedersrelaterat våld och förtryck är inledd och slutförs 
första kvartalet 2022. Handboken kommer vara bilaga till reviderad anvisning våld i 
nära relationer. 

3.7.1.2 Brottsförebyggande arbete 

Beskrivning 
Brottsförebyggande arbete berör samtliga sektorer i kommunen. För att bedriva ett effektivt 
förebyggande arbete krävs engagemang och samverkan från hela samhället. Kungälvs 
kommun har ett ansvar, att tillsammans med samverkande aktörer åtgärda otrygga platser. 
Fokus framöver kommer vara att i dialog med kommuninvånare identifiera dessa otrygga 
platser. Kommunen har skrivit under en samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde 
Kungälv/Ale. Samverkansöverenskommelsen utgår från ”Trygg i”-modellen vilket innebär en 
fördjupad och mer strukturerad samverkan på bred front som utgår från en gemensam lokal 
lägesbild. Med utgångspunkt från EST (Effektiv samordning för trygghet), benämns i 
Kungälvs kommun som LST – Lokal samverkan trygg, jobbar kommunen och Polisen 
tillsammans med andra kommunala verksamheter samt lokala aktörer i en kunskapsbaserad 
metod inom brottsprevention vars syfte är att minska och förebygga otryggheten genom tidiga 
insatser. 
 

3.7.1.2.1 Insats: Främja det brottsförebyggande arbetet 

Aktivitet Kommentar 

 Fortsatt strukturerat 
arbete utifrån ”Trygg i”-
modellen. 

Genom gemensamma läges- och problembilder med berörda aktörer och 
samverkanspartners har kommunen och Polisen proaktivt och strukturerat arbetat 
med brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Exempel på åtgärder 
som genomförts till följd av lägesbilderna är; 

Stöld ur motorfordon 
- Informationsinsatser löpande genom olika kanaler under 2021 ex. kommunens 
hemsida, polisens lokala Facebook och Kungälvsposten. 
- Montering av över 100 skyltar som påminner bilägare att tömma bilen på 
strategiska parkeringsplatser påbörjades november 2021 och slutförs i januari 
2022. 

Ordningsstörningar från motorburna 
- Hängplats på parkering vid Folkets park anordnades, hösten 2020. 
- Parkeringsförbud från midnatt på Vita fläcken infördes maj 2021. 
- Trygghetskameror installerades på vita fläcken juni 2021. 
- Trygga ungdomsmiljöer hade en särskild satsning med aktiviteter på parkeringen 
vid Folkets park sommaren 2021. 
- Kontinuerlig närvaro av Trygga ungdomsmiljöers fältarbetare, väktare samt 
nattvandrare på Vita fläcken. 
- Särskild samverkan med berörda parter vid större planerade motorträffar ex. 
Ytterbygg, Ica Maxi och McDonalds. 
- Informations utskick till vårdnadshavare samt fordonsägare (A-traktor/Epa), tidig 
sommar 2021. 
- Lokala poliser har genomgått särskild utbildning för vara behörig att genomföra 
flygande besiktning. 

Ordningsstörningar vid användning av fyrverkeri under jul och nyår 2021/2022 
- Samverkan med berörda parter ex. Kungälvsbostäder, Västtrafik, Trygga 
ungdomsmiljöer, Polis, räddningstjänst. 
- Allmän information om vilka regler som gäller för fyrverkerier publicerades på 
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Aktivitet Kommentar 

kommunens hemsida i början av december 2021. 
- Trygga ungdomsmiljöer identifierade riskungdomar och genomförde 
förebyggande samtal med vårdnadshavare. 
- Polisen hade särskild resurs uttagen för att jobba med ordningshållning kopplat 
till nyårsafton. 

Otrygga platser 
Identifierade otrygga platser hanteras löpande. 
- Åtgärder i den fysiska miljön ex. belysning, beskärning av vegetation. 
- Personella resurser riktas mot platsen för att störa, samt öka upptäcktsrisken, ex. 
fältarbetare, väktare, Polis 

Samverkan kring Kungälvs resecentrum utifrån Västtrafiks metod Samordning 
Trygg kollektivtrafik påbörjades hösten 2021. 

 I samverkan med 
exempelvis Kungälvs 
Energi och 
bostadsbolagen åtgärda 
otrygga platser genom 
trygghetsvandringar. 

Säkerhetssamordnare samt kommunpolis har varit på Kungälvs Resecentrum (14-
16 december samt 13 januari) och frågat resenärer hur de upplever tryggheten på 
platsen. Under samma period har det funnits möjlighet att besvara en digital 
trygghetsundersökning rörande Kungälvs Resecentrum. 244 svar har inkommit, 
analys pågår och åtgärder kommer vidtas med berörda parter inom ramen för 
samarbetet STK - Samordning Trygghet Kollektivtrafik. 

I slutet av december 2021 lanserade kommunen E-tjänsten Digital 
trygghetsvandring. Syftet är att systematiskt inhämta medborgarnas synpunkter 
om otrygga platser i kommunen samt öka medborgarnas engagemang och 
delaktighet i kommunens trygghetsskapande arbete. Under de tre första veckorna 
kom det in cirka 60 ärenden där mer än 150 olika platser blivit utmärkta inom 
kommunen. 37% av dessa var kopplade till trafik, 26% till allmän otrygghet och till 
22% mörka platser. Områden som stack ut var bland annat Kode Centrum, 
Kungälvs Resecentrum, Fontin och området bakom Kungälvs Sjukhus. Åtgärder 
som rekommenderas av respondenterna var bland annat bättre belysning, 
ändringar i trafikregler samt önskan om bättre gång-/cykelvägar. 
 
Då ärendeflödet inte var klart innan lanseringen av e-tjänsten har dröjsmål 
uppstått innan berörd verksamhet fått underlag som berör de. 

 Fortsatt samverkan 
mellan skola, polis, 
ambulans och 
räddningstjänst i 
konceptet P.A.R. 

Planeringsarbete skedde hösten 2020 dock fick genomförandet våren 2021 ställas 
in på grund av pandemin. 

Planeringsarbete skedde hösten 2021. Genomförandet som skulle börja v4 2022 
är pausad på grund av pandemin. Eventuellt kommer genomförande igång i slutet 
av våren 2022. 

 Utifrån behov fortsatt 
effektivt områdesbaserat 
arbete. 

Nätverk Komarken har träffats regelbundet under 2021. I nätverket ingår cirka 25 
representanter från skola, socialtjänst, Trygga ungdomsmiljöer, fritid, 
samhällsbyggnad, polis, vårdcentral, Kungälvs Bostäder, föreningar, 
studieförbund, kyrkorna. 

Syftet med nätverket är att dela aktuell lägesbild, skapa kännedom om varandras 
verksamhet, lyfta aktuella behov och möjligheter till samverkan. 

Verksamheter har påverkats och begränsat med anledning av pandemin 2021. 
- Utförarenheten har informerat om sin verksamhet 
- Odlingslotter 
- Ny klätterställning samt utegym vid kompisplatsen 
- Mobiliserande insatser utifrån skadegörelse sommaren 2021 
- Åtgärder i den fysiska miljön ex. förbättrad belysning, beskärning av skymmande 
vegetation 
- Trygghetskameror Nordmannatorget 
- Feriejobb i samverkan med Kungälvsbostäder 

 I dialog med 
samverkande aktörer 
fortsatt arbete kring 
trygghetskameror på 
otrygga platser. 

De trygghetskameror som kommunstyrelsen beslutade om i december 2020 har 
driftsatts enligt nedan: 
Vita Fläcken - juni 2021 
Skarpe Nord - september 2021 
Nordmannatorget - oktober 2021 
Utsida Kongahällacenter/resecentrum - oktober 2021 

Under hösten 2021 har säkerhetsenheten fått uppdrag att se över behov av 
kameraövervakning på Mimers hus samt Sandbackaskola. Sammanställning av 
underlag pågår inför beslut. 
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Aktivitet Kommentar 

 Utifrån trygghet och 
brottslighet beakta den 
fysiska miljön vid 
nybyggnation. 

Vid planarbete genomförs sociala konsekvensanalyser där trygghet är en av 
beståndsdelarna. Det innebär att olika aspekter vägs in för att öka känslan av 
trygghet t.ex. genom att blanda boendeformer, minimera öppna parkeringsytor 
eller förbättra stråk i samband med nybyggnation. Byggnationer som uppenbart 
kommer leda till otrygghet rättas vid detaljprojektering. Det finns en tydlig 
medvetenhet att vid iordningsställande av vegetation inte skapa mörka platser 
samt maximera insyn (vid behov) på torgytor, grönområden, parkeringar samt 
cykelbanor. Trafik/gata/park har sedan tidigare fått ett uppdrag att ta fram en 
belysningsstrategi för kommunen. 

3.7.1.3 Organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället 

Beskrivning 
Enligt Polismyndigheten finns det tre olika typer av kriminella nätverk i Sverige. Det är löst 
sammansatta nätverk, kriminella organisationer samt familje- och släktbaserade nätverk. 
Dessa kriminella nätverk ägnar sig åt organiserad brottslighet, som påverkar samhället på 
många olika sätt. I narkotikans fotspår följer ofta annan kriminalitet och sociala problem. 
Handeln med stöldgods skapar en illegal marknad som hotar den legala. Den organiserade 
brottsligheten försöker på olika sätt skydda sin verksamhet från myndigheterna. Pengar, 
trakasserier, hot och våld kan ibland övertala tjänstemän att lämna ut viktig information vilket 
försvårar myndigheternas arbete. Trakasserier, hot och våld mot politiker, journalister och 
andra representanter för det öppna samhället kan på sikt hota demokratin. 
 

3.7.1.3.1 Insats: Åtgärder mot organiserad brottslighet och maktutövning i 
lokalsamhället 

Aktivitet Kommentar 

 Delta i 
myndighetsgemensamm
a insatser. 

Kommunens miljöenhet har deltagit i en myndighetsgemensam arbetsplatskontroll 
januari 2022. 

  

 Samverka med 
näringslivet, 
fastighetsbolag och 
fastighetsägare. 

Kommunpolis och säkerhetssamordnare identifierade en viktig samverkanspart 
och hade ett samverkansmöte hösten 2020. 

Säkerhetssamordnare har haft kontakt med näringslivsutvecklare, hösten 2021, 
gällande ett möte med lokala fastighetsägare. 

 Utökad samverkan 
med Polisen. 

Samverkansmöte med kommunpolis, enhetschef bygglov samt miljöchef, januari 
2022, för att utröna samverkansmöjligheter och nya kontaktvägar. 

 Utifrån behov riktade 
utbildningsinsatser. 

Ekobrottsmyndighetens checklista - "varningssignaler för oseriösa aktörer" 
skickades till Kungälvsbostäder, Förbo, Ytterbygg samt Adapta (Kongahällacenter) 
i mars 2021. 

Företagare i Kungälv informerades genom nyhetsbrev från näringslivsstrateg 
gällande ett webbinarium : Organiserad brottslighet och kriminella miljöer - så 
skyddar du ditt företag. Webbinariet arrangerades av Ekobrottsmyndigheten, 
Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Svenskt Näringsliv den 21 januari 2022. 

 Ta fram riktlinjer för 
personsäkerhet. 

Det finns i nuläget ingen färdig riktlinje för personsäkerhet. Säkerhetsenheten har 
vid olika skeenden jobbat med frågan. Ett förslag är att istället ta fram riktlinje för 
internt skydd med utgångspunkt från kommunens säkerhet och trygghetspolicy 
ks2019/1909. Det skulle innebära ett helhetsgrepp som minskar behov av antal 
styrdokument samt tydliggör kopplingen till säkerhets- och trygghetspolicyn. 
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3.7.1.4 Våldsbejakande extremism 

Beskrivning 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 
inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett 
ideologiskt mål. I Sverige finns det i huvudsak tre våldsbejakande extremistiska rörelser: 
• Den våldsbejakande högerextrema vit makt-miljön 
• Den våldsbejakande vänsterextrema autonoma miljön 
• Den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.  
 
Baserat på erfarenheter från både politisk och religiös extremism finns det stora likheter i 
radikaliseringsprocesserna. Flera faktorer påverkar om en person söker sig till våldsbejakande 
extremism. Det är dock i huvudsak sociala och känslomässiga orsaker som gör att man söker 
sig till extremism av olika former, snarare än det ideologiska. Det är därav av vikt att 
samhällets olika institutioner identifierar dessa personer i ung ålder för att ge de rätt stöd. 
 

3.7.1.4.1 Insats: Motverka våldsbejakande extremism 

Aktivitet Kommentar 

 Genomföra 
kompetensutveckling för 
delar av berörda 
medarbetare och chefer. 

Centrum för våldsbejakande extremism (CVE) och Polisen bjöds in till 
Förvaltningsledning, april 2021, för att prata om samverkan samt sekretess. Sektor 
Trygghet och stöd fick i uppdrag att sprida information om sekretessbrytande 
regler samt samverkan inom myndighet. 

CVE hade ett möte med ledningsgruppen för Myndighet (ToS), juni 2021, gällande 
samverkan och sekretess. Enhetschef för vuxenenheten fick i uppdraget att 
samordna en informationsträff med Första socialsekreterare och CVE inför 
planering av kommande dialog med handläggarna på APT där CVE deltar. 

Den 9 februari kommer CVE att träffa 1:e socialsekreterarna på socialtjänsten och 
hålla utbildning för dem. 

Säkerhetssamordnare informerade SSPF styrgrupp samt arbetsgrupp om 
våldsbejakande extremism i november 2021. 

  

 Förvaltningen ska 
arbeta med riktade och 
förebyggande insatser 
som fokuserar på de 
kommundelar där 
våldsbejakande 
extremistiska rörelser, 
klanstruktur eller annan 
gängkulturoch nätverk 
riskerar att få fotfäste. 

Det förebyggande arbetet som sker idag är i grunden generell och utgår från 
ordinarie verksamhet. Utvecklingen av lokal våldsbejakande extremism följs upp 
kontinuerligt i det veckovisa lägesbildsarbetet samt vid särskilda möten med 
interna samt externa parter. I övrigt följs utvecklingen genom Centrum mot 
våldsbejakande extremism (CVE) veckovisa omvärldsbevakning. 

  

 Drabbade av 
extremism ska få stöd 
och trygghet. I akuta 
situationer kan stöd ges 
till dem som drabbats av 
våldsbejakande 
extremism enligtsamma 
principer som för andra 
brottsoffer. I denna grupp 
inkluderas anhöriga. 

Sedan mars 2021 finns information på kommunens hemsida kring våldsbejakande 
extremism, bland annat vart man ska vända sig för stöd och hjälp. Endast ett fåtal 
ärende kommer till socialtjänsten årligen. Under 2021 avslutandes ett 
skyddsärende. 
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4 Sammanfattning indikatorer och målområden 

Sett till programmets indikatorer noteras en marginell minskning när det gäller antalet hushåll 
med sociala kontrakt eller annat typ av socialt boende (från 170 till 167). Utifrån målet 
behörighet till gymnasiet var Kungälvs kommun 2021 under uppsatt målvärde (86,5 % mot 
målvärde 92%) . När det gäller långtidsarbetslöshet var resultatet 2,4% mot målvärdet 1,5 %. 
Det är dock betydligt under genomsnittet för riket (4,6%) Resultat 2021 för långvarigt 
försörjningsstöd var 0,6% vilket är över målvärdet på 0,5% men fortsatt betydligt under 
genomsnittet för riket (1,3%). 

Målområde Tidiga insatser för barn och unga - Via familjecentralen Fyren, Familjehuset 
Klippan, SSPF, närvaroteam och särskild undervisningsgrupp pågår ett aktivt arbete kring 
tidiga insatser. Det bedrivs ett aktivt förebyggande arbete i grundskolan och gymnasiet men 
relativt få insatser i de tidiga åren 0 - 6 år. 

Målområde Hälsa - Inom förvaltningen och i samverkan med hälso- och sjukvården pågår 
olika hälsofrämjande satsningar utifrån både den fysiska och psykiska hälsan som till exempel 
suicidprevention och goda levnadsvanor. Vid nyprojektering och underhållsarbete tas hänsyn 
till att åtgärderna ska främja tillgänglighet och ökad fysisk aktivitet i närområdet. Det pågår 
också ett strukturerat arbete med enkelt avhjälpta hinder, att inventera och 
tillgänglighetsanpassa utemiljöer respektive kommunens lokaler samt anläggningar.  
Användning av digitala hjälpmedel samt ökad kompetens hos personalen främjar stöd, 
delaktighet och inflytande för personer med funktionshinder. 

Målområde Boende - Kungälvs kommun har en kraftig nybyggnation av bostäder, vilket 
innebär god beredskap att motverka bostadslöshet. Sociala krav har ställts i samband med viss 
markanvisning. I Björkås fortlöper processen att utifrån detaljplanen bidra till ökad 
innanförskap. Olika insatser har genomförts för att öka tryggheten vid 
Komarken/Nordmannatorget via åtgärder i den fysiska miljön och genom nätverksträffar. 
Informationsinsatser för att främja boendekedjan bland äldre har genomförts. 

Målområde Utbildning - Förvaltningen har en ny struktur för skolans systematiska 
kvalitetsarbete som möjliggör bättre uppföljning. Verksamheterna arbetar brett med att 
anpassa skolmiljön till alla elevers olika behov. Det gäller såväl den fysiska miljön med 
lokaler och hjälpmedel som den psykiska/psykosociala lärmiljön med normer, värden och 
bemötande. Den nya resursfördelningsmodellen ska bidra till att skolor i socioekonomiskt 
utsatta områden i högre grad tilldelas erforderliga strukturresurser. Kulturgarantin som införs 
under 2022 kommer att stärka barn- och ungdomars möjligheter att ta del av olika 
kulturaktiviteter. 

Målområde Arbete och sysselsättning - Internt har förvaltningen har sett över sin egen 
organisation genom bildandet av Kompetenscentrum och utvecklat rekryteringsprocessen vid 
anställningar i kommunen. Exempel på samverkan med externa aktörer är Lokal 
Överenskommelse (LÖK) och inte minst den pågående satsningen på Samhällskontrakt. 
Totalt har 57 invånare i Kungälv tagit del av insatser från samverkanteamet inom 
Samordningsförbundet Älv & Kust. Under 2021 har 582 ungdomar 16-19 år erbjudits 
feriejobb. Satsningen på studier, introduktion och arbete (SIA) för målgruppen nyanlända i 
etablering innebär ett samlat stöd kring praktikplatser, extra-tjänster och tillsvidareanställning. 

Målområde Demokrati och civilsamhälle - Flera digitala lösningar har tagits fram som ökar 
möjligheterna för medborgarna att delta i bland annat medborgastämmor och olika dialoger 
och även delta i olika kulturella arrangemang. En översyn av kommunens webbplats utifrån 
ett tillgänglighetsperspektiv är påbörjad. För att stödja föreningslivet finns nu ett nytt digitalt 
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boknings- och bidragssystem och en Riktlinje för föreningsstöd. Ett antal idéburna offentliga 
partnerskap är tecknade med olika aktörer. Barns och ungdomars inflytande och delaktighet 
ska stärkas genom det nybildade Ungdomsrådet. 

Målområde Trygghet - Kommunen har en central del i det brottsförebyggande arbetet och det 
finns idag struktur och organisation för framdriften i samverkan med näringsliv och 
civilsamhället. Under 2021 har förvaltningen börjat med digitala trygghetsvandringar, haft 
dialogmöte kring trygghet med samhällskontraktets olika aktörer mm. Satsningen på en 
mötesplats för motorburen ungdom har gett god effekt. Kommunen och polisen har utvecklat 
sin samverkan mot våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet och maktutövning 
i lokalsamhället. Arbetet med att förebygga våld i nära relationer har utvecklats med 
kartläggning av pågående insatser, information och framtagande av en anvisning om våld i 
nära relationer. Rutiner för Drogfri Skola har tagits fram med fokus på att förebygga och 
upptäcka missbruk i ung ålder. Därtill har personal utbildats och information skickats till 
föräldrar. 
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5 Slutsats 

Uppföljningen av Program Social Hållbarhet - ökat innanförskap med fyra underliggande 
planer ger en samlad bild av kommunens mångfald av satsningar och långsiktiga arbete som 
tillsammans stärker den sociala hållbarheten. Det pågår aktiviteter inom hela förvaltningen 
och i samverkan med civilsamhälle, näringsliv och andra aktörer. Det är både specifika, 
tidsbegränsade satsningar och långsiktigt arbete integrerat i den ordinarie verksamheten. 

Vissa aktiviteter redovisas enbart här och ingen annanstans som exempelvis insatser via 
medborgarlöftet med polisen, personligt ombud, vårdsamverkan inom SIMBA, 
Samordningsförbundet Älv & Kust samt integrerad samverkan via Familjecentralen Fyren, 
Familjehuset Klippan, Framsteget och SSPF. Andra aktiviteter följs upp även i andra 
rapporter men presenteras här i sitt sammanhang för social hållbarhet. Uppföljningen 
synliggör både det stora antalet och bredden av de olika insatser som genomförs inom 
kommunens sektorer och också i samverkan med externa aktörer. 

Programmet och dess underliggande planer har även bidragit till att ge en tydlig riktning för 
vad som ska göras. Framförallt planen Trygg i Kungälv har varit ett gott stöd och drivande 
kraft för kommunens trygghetsarbete. Uppföljning av funktionshinderplanens aktiviteter visar 
att i princip alla aktiviteter nu är en del av den ordinarie verksamheten 

Under 2022 bör de fyra planernas aktiviteter genomlysas på sektorsnivå. I vissa fall kan det 
vara aktuellt att avsluta eller justera en aktivitet eller plan. Vid behov kan nya aktiviteter eller 
planer formuleras. Förslagsvis kompletteras Äldreplanen utifrån det samlade 
utvecklingsarbete som nu sker inom sektor Trygghet och Stöd. 

Programmet och dess underliggande planer behöver levandegöras genom att informera internt 
om programmet och arbeta aktivt med programmets sju målområden i organisationen. Denna 
uppföljning kan då användas för att skapa en större medvetenhet om mål och pågående 
aktiviteter för att bättre utnyttja kommunens resurser och kompetenser. 

Uppföljningen är en kvalitativ sammanfattning av Kungälvs kommuns arbete för social 
hållbarhet. Den synliggör det arbete som pågår och kan användas som underlag för att 
bedöma om rätt insatser görs och av rätt instans. Man kan däremot inte göra mer kvantitativa 
analyser av måluppfyllelse då programmet inte har indikatorer kopplade till respektive 
målområde. Enligt programmet ska dock "uppföljning och ansvarsfördelning av programmets 
mål integreras i Kungälvs kommuns ordinarie system för uppföljning" varför vissa indikatorer 
som ramar in social hållbarhet går att återfinna på annat håll, till exempel inom Agenda 2030. 
Uppföljningen av programmet för social hållbarhet kompletterar den årliga kartläggningen av 
Agenda 2030 men borde kunna kopplas ihop på ett tydligare sätt. 

Innovationsprojektet SMASH, där Kungälvs kommun deltar i tillsammans med Mölndals stad 
och RISE, har som mål att utforma och testa en modell som ger politik och ledning bättre 
möjlighet att följa och styra mot sociala hållbarhetsmål. Resultat av projektet planeras till 
2023. En möjlighet är att i en revidering av programmet Social Hållbarhet integrera en sådan 
systematisk modell för att få en starkare koppling mellan aktiviteter och önskad effekt. 

Jämfört med när programmet togs fram har förvaltningen idag en bättre systematik för 
uppföljning med hjälp av IT-stödet Stratsys (exempelvis för intern kontroll, kvalitetsledning). 
Genom IT-stödet synliggörs att samma frågor besvaras och rapporteras i ett antal olika 
dokument och forum vilket skapar merarbete för såväl politiker som förvaltningen. Extra 
tydligt blir detta i kartläggningen av målen i Agenda 2030. 
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Handläggarens namn
Jenny Bjönness Bergdahl 

2022-05-16

Tjänsteskrivelse om godkännande av avtal för övertagande av 
väg 612 Tjuvkils Hamnväg (Dnr KS2019/1003-6)

Sammanfattning

I exploateringsavtalet för detaljplanen Tjuvkils huvud står att exploatören 
bekostar ombyggnad av del av väg 612 under förutsättning att kommunen tar 
över väghållaransvaret för väg 612 från Trafikverket. 
Om kommunen inte tar över väghållaransvaret fortsätter vägen att vara statlig 
och då är sannolikheten stor att Trafikverket inte kommer att göra några 
ombyggnadsåtgärder på vägen. 
Förvaltningen föreslår att Kungälvs kommun godkänner avtalet med 
Trafikverket och tar över väghållaransvaret för vägen för att få rådighet över 
utformning och framtida åtgärder på och i vägen. 

Juridisk bedömning 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens vilja att ta över en väg som är 
statlig. Trafikverket skriver avtal om övertagande/överlåtande av väg och 
beslutar i ärendet efter samråd med Länsstyrelsen. Innan Trafikverkets beslut 
ska kommunen skriva på förslag till avtal. 

Punkt 13/22: Godkännande av avtal för övertagande av väg 612 Tjuvkils Hamnväg
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Förvaltningens bedömning

År 2016 vann detaljplanen Tjuvkils huvud, Tjuvkil 2:67 laga kraft och håller nu 
på att byggas ut med bostäder och en förskola enligt plan. Kommunen är 
väghållare för delar av vägarna inne i planområdet, inom gul ring på kartan 
nedan. Trafikverket är väghållare för väg 612 som sträcker sig från väg 168, 
genom planområdet, och ut till hamnen i Tjuvkil. Väg 612 kallas för Tjuvkils 
Hamnväg. 
I detaljplanens exploateringsavtal med tillägg står att exploatören ska bekosta 
ombyggnad av den del av väg 612 som ingår i detaljplanen, under förutsättning 
att kommunen tar över ansvaret som väghållare från Trafikverket. 
Ombyggnaden består i huvudsak av att rusta upp vägen, bygga bättre utrymme 
för gång- och cykel samt byta belysning. 

Figur 1: Karta över Tjuvkil. Blå linje markerar detaljplaneområdet, röd linje 
markerar väg 612. Inom gul ring finns kommunens vägar.

Om kommunen tar över väghållaransvaret för väg 612 kommer vägen att byggas 
om inom detaljplaneområdet och bekostas av exploatören. Kommunen kan då 
välja om, när och hur stor del av övrig väg som ska byggas om, förslagsvis 
delen mellan väg 168 och detaljplaneområdet i första hand. 
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Om kommunen inte tar över väghållaransvaret finns risk att Trafikverket inte 
kommer göra några som helst standardhöjande åtgärder på vägen under 
överskådlig tid. Då får vägen fortsätta att vara den lilla, ganska dåliga vägen 
som delvis inte överensstämmer med de tankar och planer som kommunen har 
för Tjuvkil. 

Fördelar med att ta över väghållaransvar för väg 612:
- Eftersom kommunen redan är väghållare för en annan väg i Tjuvkil så är det 
praktiskt ganska enkelt att utöka väghållaransvaret med drift i form av 
snöröjning mm för ytterligare en väg i området. Maskiner och personal ska 
ändå dit vid drifttillfällena. 
- Kommunen styr över hur vägen ska utformas för att uppfylla kommunens 
tankar om gestaltning för Tjuvkil och för att möta behoven från olika 
trafikantgrupper.

Nackdelar med att ta över väghållaransvaret för väg 612:
- Ett övertagande av vägen leder till ökade drift- och underhållskostnader.
- Eventuellt kommande problem med geoteknik eller blocknedfall i området 
närmast hamnen kommer att vara kommunens ansvar att åtgärda.
- Kommunen riskerar att få kostnader för förorenade massor i vägen vid 
ombyggnation.

2019 beslutade kommunfullmäktige om att kommunen skulle inleda 
förhandlingar med Trafikverket om att ta över väg 612. Sedan dess har 
diskussioner förts om utförande av avtal och förutsättningar för ett 
övertagande. Oavsett väghållaransvaret framöver är kommunen fastighetsägare 
för större delen av marken under vägen.
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Figur 2: Grönmarkerat område visar kommunens markinnehav våren 2022.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål 
eller kommunstyrelsens resultatmål
Om kommunen tar över väg 612 kommer vägen att byggas om vilket skulle 
bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att underlätta för invånare 
och företag som vill reducera klimatutsläppen. Fler får möjlighet att säkert 
kunna gå och cykla istället för att köra bil och på så sätt bidra till ett större 
hållbart resande. 

Även målet om ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation uppfylls 
delvis genom att ombyggnationen av vägen delvis kommer att bekostas av 
exploatören. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Om väg 612 tas över av kommunen kommer vägen att byggas om och på så sätt 
bidra till att mål 11 om Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030 uppfylls. 
En ombyggd väg gör att fler kan resa hållbart med gång och cykel. Även mål 9 
om Hållbar industri, innovationer och infrastruktur kan delvis uppfyllas. 
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
I Trafikplan 2017 anges mål om ett ökat hållbart resande. Både andel gångresor 
och cykelresor ska öka jämfört med dagsläget. Om kommunen tar över väg 612 
och bygger om vägen ökar möjligheten till ett ökat hållbart resande.

Det finns ingen vägledning i politiska styrdokument om kommunen vill vara 
väghållare för så många vägar som möjligt eller inte. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Om kommunen tar över väghållaransvaret för väg 612 kommer vägen att byggas 
om och detta gör att fler barn på ett säkert sätt kan ta sig till och från till 
exempel bussen, badet mm. 

Både kvinnor och män samt olika trafikantgrupper får god nytta av en ombyggd 
väg. Befintliga och kommande boende i Tjuvkil gynnas mest om kommunen tar 
över vägen. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Vägövertagandet ökar arbetsbelastningen hos förvaltningen dels genom 
projektet, med genomförande av ombyggnad av vägen som måste genomföras 
vilket inkluderar planering, projektering och byggande, samt ökat drift och 
underhåll.
 

Ekonomisk bedömning

Om kommunen tar över väg 612 kommer exploatören Marfab att bekosta hela 
ombyggnationen av den del av väg 612 som ligger inom detaljplaneområdet. 

Kommunen kommer få kostnader för ombyggnad av övriga delar av väg 612 i 
den mån kommunen beslutar att det ska göras. I investeringsbudgeten finns i 
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Trafik Gata Parks verksamhetsbudget 1,5 Mkr avsatta för komplettering av 
gång- och cykelbana mm mellan väg 168 och fram till detaljplanens område. 

Statens Geotekniska Institut har bistått kommunen i bedömning av stabiliteten 
vid Tjuvkils huvud baserat på genomförda geotekniska utredningar. SGI 
konstaterar att stabiliteten i vissa sektioner är låg och rekommenderar att 
fördjupad stabilitetsutredning genomförs före eventuell åtgärd kan föreslås. 

Avtal med Trafikverket som reglerar övertagandet upprättas separat. I 
förhandling med Trafikverket har summor mellan 300 000 – 500 000 kr 
diskuterats som iståndsättningsbidrag från Trafikverket för att få vägen i 
acceptabelt skick. Överenskommelsen landade slutligen på 500 000 kr. 
I samband med överlämning av allmän väg till annan väghållare sker normalt 
iståndsättning av vägen. Detta innebär att vägen får ett skick motsvarande 
andra allmänna vägar i området. 
Beläggningsskador åtgärdas, diken och trummor rensas, linjemålning ses över 
och skyltar samt övriga väganordningar så som eventuell belysning, räcken, 
broar, GC mm inspekteras. Dock utförs inte standard-höjande åtgärder. Då 
iståndsättning inte är aktuellt i detta fall, eftersom VA skall dras genom 
vägkropp samt en standardhöjning planeras delvis på exploatörens bekostnad, 
skickar Trafikverket med ett iståndsättningsbidrag i stället.

Kommunen kommer att få ökade drift- och underhållskostnader i och med 
övertagande av vägen, ca 250 000 kr per år.
Kommunen riskerar att få kostnader för förorenade massor i vägen vid 
ombyggnation.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal för Kungälvs kommuns övertagande av väg 612 Tjuvkils 

Hamnväg godkänns.
2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och 

kommundirektör.
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3. Övertagandet börjar gälla från och med att Trafikverket 
undertecknat avtalet.

Mikael Svensson Anders Holm
Enhetschef Trafik Gata Park Sektorchef Samhälle och 
Utveckling

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Kopia till:Kungälvs Kommun

442 81 Kungälv
Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar 
genom att skapa 1 (en) skelett satellit för väg 612 i Kungälvs kommun

 Nuvarande väg 612 leder ner till en vändplan där det finns en liten marina samt västerhavet. Strax söder 
om området ligger Marstrand på västkusten. Omfattande exploatering sker i detaljplan för Tjuvkils huvud, 
Tjuvkil 2:art67 vilken omfattar ca 140 nya bostäder m.m. vid vägen i olika etapper, området är attraktivt 
då det ligger havsnära med fina naturområden. Kommunen har inkommit med en önskan att ta över 
väghållaransvaret för väg 612 Tjuvkils huvud för att på så sätt få rådighet över denna vid framtida 
ombyggnader och utformningar i åtgärder på den idag allmänna väg 612. Framställan från kommunen 
gällande önskemålet att överta vägen har uttryckts via mail, möten sedan en längre tid och finns i beslut 
från KF § 257/2019 från Sammanträdesprotokoll ned Dnr KS2019/1003, bilaga 3.  Sedan tidigare ansvarar 
Kungälvs kommun för väghållningen inom ett befintligt område i tätorten samt för ett satellit skelett vid 
Diseröd norr om tätorten, bilaga 1 översiktskarta.

 Beslut om ändrad väghållning enligt 6 § vägkungörelsen (1971:954) fattas av Trafikverket, Juridik och 
Planprövning i Borlänge.

 Ett beslut om ändrad väghållning i enlighet med intentionerna i detta avtal fattas inte av Trafikverket utan 
att Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun har godkänt avtalet. 

 Mellan väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst (org. nr 202100-6297), nedan kallat 
Trafikverket och Kungälvs kommun (org. nr 212000-1371), nedan kallat Kommunen, har följande avtal 
träffats.

Avtalets omfattning  
I avtalet regleras

 Förslag till ändrat väghållningsområde genom att skapa ett satellit skelett för Kommunen framgår av karta 
bilaga 1 och 2.

 Tidpunkt för kommunens övertagande av väghållningsansvaret är den dag Trafikverkets beslut får laga 
kraft.

Trafikverkets åtagande 
Trafikverkets åtagande 

I samband med överlämning av allmän väg till annan väghållare sker normalt iståndsättning av vägen. Detta 
innebär att vägen får ett skick motsvarande andra allmänna vägar i området med liknande trafik. 
Beläggningsskador åtgärdas – hålor och sprickor, diken och trummor rensas, linjemålning ses över och skyltar 
samt övriga väganordningar så som eventuell räcken, broar, GC mm inspekteras. Dock utförs inte standard-
höjande åtgärder. 

Punkt 13/22, Bilaga 1: Avtal om utökning av VHO Kungälv ver 6 220502



Ärendenummer Dokumentdatum 
TRV 2020/23142 2022-05-04
Ert ärendenummer Sidor
     2(3)

Trafikverket
405 33 Göteborg
Besöksadress: Kungsgatan 32, 
Trollhättan

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Lena Kammefors
Planering, Utredning
lena.kammefors@trafikverket.se

TD
O

K 
20

10
:2

6 
M

al
l_

Br
ev

 v
.3

 (F
as

ts
tä

lld
 a

v 
Tr

af
ik

ve
rk

et
)

I detta ärende har kommunen för avsikt att i samband med exploateringens genomförande bygga om och anpassa 
nuvarande väg 612 till nya förhållande. Då kommunen har för avsikt att gräva upp väg 612 sker ingen 
iståndsättning av Trafikverket, endast en översyn av skyltar/vägvisning. Kommunen har erhållit provresultaten på 
beläggningsprover. Därav föreslås att statens insats för iståndsättning, 500 000 kr överförs som ett ombyggnads-, 
anpassningsbidrag till kommunen när ombyggnad av väg 612 är genomförd och slutbesiktad. Kontakt tas då med 
Trafikverket och kommunen sänder över faktura om 500 000 kr ihop med slutbesiktningsdokument för 
ombyggnationen av väg 612.

Kommunens åtagande
Kommunen övertar och ansvarar för drift och underhåll för:

 Väg 612 Tjuvkils huvud, ca 980 meter, BK 1 och belagd, kallad Hamnvägen.

Övertagandet omfattar totalt ca 0,98 km väg i enlighet med förslag till skapande av satellit till 
väghållningsområdet för Kommunen, vilket framgår av bilaga 1, 2 och 3.

Övertagande jämte väghållningsansvar och väghållningsområde för drift 
och underhåll samt förbättring

Förslag till justerat väghållningsområde för Kommunen genom att skapa en skelett satellit bilaga 1 och 2 kommer 
att översändas till kommunen för yttrande och antagande av Kommunfullmäktige. Varefter materialet sänds till 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län för yttrande. Slutligen sänds det centralt till Trafikverkets Juridik och 
Planprövning för beslut.

 I övertagande ingår all gatu- och vägutrustning samt väganordningar, inklusive broar, GC, belysning m.m. som 
finns och hör till vägen som kommunen övertar inom väghållningsområdet. Väg 612 övergår till kommunen när 
beslutet om förändrad väghållning får laga kraft genom beslut.

Ansvarsbegränsning
Kommunen övertar helt ansvaret för den aktuella vägen och kan inte rikta ytterligare krav mot Trafikverket under 
förutsättning att:

 Avtalet om förändrad väghållning undertecknas av bägge parter och godkänns av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun.

 Beslut om förändrad väghållning får laga kraft. 

Ikraftträdande
För åtgärder som kommunen vidtar på berörda statliga vägar före beslutet om ändrad väghållning får laga kraft 
ska särskilt avtal tecknas med Trafikverket.

Punkt 13/22, Bilaga 1: Avtal om utökning av VHO Kungälv ver 6 220502
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Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.

Av detta avtal är två (2) exemplar upprättade och utväxlade.

Göteborg 2022- Kungälv 2022-

__________________________ ___________________________

För Trafikverket Region Väst

Jörgen Einarsson

Regional Direktör

För Kungälvs Kommun

Mikael Odhner

Kommunstyrelsens ordförande

___________________________

För Kungälvs Kommun

Haleh Lindqvist

Kommundirektör

Bilaga 1 Karta som redovisar befintligt väghållningsområde för Kungälvs Kommun.

Bilaga 2 Karta som redovisar nytt satellit område, skelett för väg 612 norr om 
Kungälvs tätort.

Bilaga 3 Sammanträdesprotokoll från KF – Övertagande av väg 612, Tjuvkil

Punkt 13/22, Bilaga 1: Avtal om utökning av VHO Kungälv ver 6 220502
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Bilaga 1, Karta som redovisar Kungälvs kommuns befintliga väghållningsområde och i väst förslag på
utökning med väg 612 vid Tjuvkils huvud, markerade med gröna flaggor. Kungälvs kommun, Västra 
Götalands län.

Punkt 13/22, Bilaga 2: Bilaga 1 Översikt VHO Kungälv
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Bilaga 2, Karta där väg 612 Tjuvkils huvud är markerad med svarta prickar och gröna flaggor i ändarna.
Förslag att utöka Kungälvs kommunala väghållningsområde med satellit skelett för väg 612. Kungälvs
kommun, Västra Götalands län

Punkt 13/22, Bilaga 3: Bilaga 2 Karta väg 612



Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2019-11-07 
Sida  1 (1) 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 257/2019 

Övertagande av väg 612, Tjuvkil (Dnr KS2019/1003) 

 
Förvaltningen och därefter kommunstyrelsen föreslår att Kungälvs kommun tar över 
väghållaransvaret för vägen för att få rådighet över utformning och framtida åtgärder på vägen 
utanför detaljplaneområdet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Övertagande av väg 612, Tjuvkil 2019-06-12 
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 9 oktober 2019 2019-06-12 
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 18 september 2019 2019-06-
12 
Protokollsutdrag - Övertagande av väg 612, Tjuvkil - Utskottet för Samhälle och utveckling  
Protokollsutdrag - Övertagande av väg 612, Tjuvkil - Kommunstyrelsen  

  

Beslut  

Förslag om att inleda förhandling med Trafikverket om övertagande av 
väghållaransvar för väg 612 i Tjuvkil godkänns. 

__________ 
 
Expedieras till: Martin Hollertz, Kristina Hellström  

För kännedom till: 

 
 
 

Punkt 13/22, Bilaga 4: Bilaga 3 KS2019-1003-5 Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 7 november 2019 839889_1_1
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Datum: 2022-05-16Handläggarens namn

Frida Källberg
2022-04-19

Tilläggsavtal till Exploateringsavtal- Marstrands Exploaterings 
AB. (Dnr KS2015/106-27)
Sammanfattning
2015-04-21 tecknades exploateringsavtal mellan Marstrands Fastighets AB och kommunen. 
Sedan det ursprungliga exploateringsavtalet tecknades har vissa förutsättningar förändrats och nya 
överväganden gjorts. Bland annat har Tjuvkil 2:67 ombildats och området övergått till Tjuvkil 2:174 
och därmed bytt ägare från Marstrands Fastighets AB till Marstrands Exploaterings AB. Marstrands 
Exploaterings AB ska ta över samtliga avtalsvillkor i dessa avtal, det ursprungliga 
exploateringsavtalet och detta tilläggsavtal. Vidare har det konstaterats att enskilt huvudmannaskap 
för dagvattenhantering inte är lämpligt inom detaljplanen.  

Tilläggsavtalet syftar till att justera de beslut som fattats efter signeringen av det ursprungliga 
exploateringsavtalet som inte längre är aktuella. I övrigt gäller tidigare tecknat exploateringsavtal.

I ursprungligt exploateringsavtal (KS2015/106-10) angavs att exploatören skulle stå för kostnader 
kopplat till åtgärder på befintligt dike. Det har sedan dess beslutats att kommunen ska vara 
huvudman för dagvattenhanteringen inom området och det är istället kommunen som ska stå för 
kommande kostnader för genomförande av åtgärder på befintligt dike.

Kommunen kommer att utföra byggnationen av Hamnvägen, under förutsättning att 
väghållaransvaret övergår till kommunen från Trafikverket. Exploatören står kommunens samtliga 
kostnader berörande Hamnvägens förprojektering, projektering och byggnation fram till             
2025-12-31. Hamnvägen ska utföras med en ca 3m bred GC-väg och belysning på södra sidan. 
Eller enligt överenskommelse om likvärdig funktion. Hamnvägen skall vara av BK1 standard.

Förvaltningen föreslår att tilläggsavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och att 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
tilläggsavtalet.

Skoltomten som utgjort säkerhet för exploatörens åtaganden enligt exploateringsavtalet har ersatts, 
av en annan säkerhet i samband med att köpeskillingen erlades och köpet av skoltomten 
fullbordats. Exploatören har nu istället ställt en säkerhet på 4,5 Mkr genom en moderbolagsborgen.

Juridisk bedömning 
Då detaljplanen antogs och exploateringsavtalet upprättades, fanns inga riktlinjer framtagna 
gällande markanvisning och exploateringsavtal. Tilläggsavtalet anses inte strida mot den 
kommunala likabehandlingsprincipen och kommunallagen.

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
2015-04-21 tecknades exploateringsavtal mellan Marstrands Fastighets AB och kommunen. 
Sedan det ursprungliga exploateringsavtalet tecknades har vissa förutsättningar förändrats och nya 
överväganden gjorts. Bland annat har Tjuvkil 2:67 ombildats och området övergått till Tjuvkil 2:174 

Punkt 14/22: Tilläggsavtal till Exploateringsavtal- Marstrands Exploaterings AB.
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och därmed bytt ägare från Marstrands Fastighets AB till Marstrands Exploaterings AB. Marstrands 
Exploaterings AB ska ta över samtliga avtalsvillkor i dessa avtal, det ursprungliga 
exploateringsavtalet och detta tilläggsavtal. Vidare har det konstaterats att enskilt huvudmannaskap 
för dagvattenhantering inte är lämpligt inom detaljplanen.  
 
Tilläggsavtalet syftar till att justera de beslut som fattats efter signeringen av det ursprungliga 
exploateringsavtalet som inte längre är aktuella. I övrigt gäller tidigare tecknat exploateringsavtal.

Dike
I ursprungligt exploateringsavtal (KS2015/106-10) angavs att exploatören skulle stå för kostnader 
kopplat till åtgärder på befintligt dike. Det har sedan dess beslutats att kommunen ska vara 
huvudman för dagvattenhanteringen inom området och det är istället kommunen som ska stå för 
kommande kostnader för genomförande av åtgärder på befintligt dike. Åtgärder på befintligt dike 
ingår därmed inte längre i exploatörens åtagande, och exploatören ska inte heller stå för några 
ytterligare kostnader kopplat till iordningställande av diket. 

Dagvatten
I tidigare tecknat exploateringsavtal, var det inskrivet att detaljplaneområdet skulle ha enskild 
dagvattenhantering. Efter att kommunen utfört en ny prövning har kommunen inrättat kommunalt 
VA-verksamhetsområde för dagvattenhantering. Kommunen ansvarar därför för utbyggnad av 
kommunala anläggningar gällande dagvatten som är belägna inom allmän platsmark, samt för 
kommunala anläggningar för dagvatten fram till fastighetsgräns inom kvartersmark.   

Hamnvägen
Kommunen kommer att utföra byggnationen av Hamnvägen, under förutsättning att 
väghållaransvaret övergår till kommunen från Trafikverket. Exploatören står kommunens samtliga 
kostnader berörande Hamnvägens förprojektering, projektering och byggnation fram till 2025-12-
31. Hamnvägen ska utföras med en ca 3m bred GC-väg och belysning på södra sidan. Eller enligt 
överenskommelse om likvärdig funktion.  Hamnvägen skall vara av BK1 standard och 
huvudsakligen med en sektion på 10m.

 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att tilläggsavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och att 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
tilläggsavtalet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Vid tillfället vid detaljplanens genomförande och exploateringsavtalets tecknande gjordes följande 
bedömning enligt då gällande strategiska mål:

Området ingår i kommunens översiktsplan som ett område som är tänkt som förtätnings- eller
omvandlingsområde. Upprättande av detaljplan och med tillhörande exploateringsavtal innebär
att kommunen följer sina intentioner i översiktsplanen. Planförslaget följer även ÖP:s
utbyggnadsstrategi för det sekundära stråket Marstrand – Tjuvkil - Kungälv och Tjuvkil avses
på sikt utvecklas till en serviceort.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
I detaljplanens planbeskrivning redogörs för planområdets förhållande till de miljömål som
bedömts relevanta för planförslaget.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Vid tillfället vid exploateringsavtalets tecknande fanns inga antagna riktlinjer för
exploateringsavtal.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Vuxna och barn kommer att bo i området. Inom planområdet kommer också en förskola
byggas. Barnperspektivet har beaktats i planarbetet. Jämställdhetsperspektivet har beaktats i
framtagandet av detaljplanen och bedöms ge en bra grund för jämlika och sociala
levnadsförhållanden.

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

Ekonomisk bedömning
Exploatören står kommunens samtliga kostnader berörande Hamnvägens förprojektering, 
projektering och byggnation under förutsättning att Kommunen tar över Hamnvägen. Vidare står 
exploatören även sina egna kostnader kopplade till förprojektering, projektering och byggnation 
fram till 2025-12-31. Betalningen sker löpande mot nedlagda kostnader.

Om Hamnvägen är påbörjad men inte är färdigutbyggd 2025-12-31 kommer resterande kostnader 
belasta kommunen. Om projektering påbörjas av kommunen innan beslut tagits om framtida 
väghållaransvar står kommunen kostnaderna kopplat till projektering i det fall väghållaransvaret inte 
övergår till kommunen. 

Om det visar sig att Hamnvägen innehåller markföroreningar, utöver identifierad stenkolstjära, som 
behöver tas om hand vid byggnationen och Trafikverket inte tar kostnaderna för hanteringen, ska 
exploatören och kommunen dela lika på den kostnaden.  

Då kommunen ska vara huvudman för dagvattenhanteringen inom området står kommunen 
kommande kostnader för genomförande av åtgärder på befintligt dike samt dagvattenanläggningar 
belägna inom allmän platsmark. 

Skoltomten och moderbolagsgaranti
Skoltomten som utgjort säkerhet för exploatörens åtaganden enligt exploateringsavtalet har ersatts, 
av en annan säkerhet i samband med att köpeskillingen erlades och köpet av skoltomten 
fullbordats. Exploatören har nu istället ställt en säkerhet på 4,5 Mkr genom en moderbolagsborgen.
Beloppet skall motsvara 50% av beräknad produktionskostnad, dock högst 4,5 Mkr. Kravet på 
säkerhet för upprustning av Lokalgatan gäller fram till 2025-12-31, till skillnad mot tidigare tecknad 
moderbolagsborgen som gällde fram till 2024-12-31.

Tjuvkil 2:193 och Tjuvkil 2:194
Dessa fastigheter planerades ursprungligen med förutsättningen att fastigheterna inte skulle ingå i 
kommunalt verksamhetsområde för dagvatten och därmed inte skulle erlägga anläggningsavgift för 
dagvatten. Exploatören har redan bekostat delar av planering och utförande av 
dagvattenanläggningen, vilket är anledningen till att exploatören inte ska erlägga full VA-taxa för 
dessa fastigheter.  

Förslag till beslut
1. Upprättat tilläggsavtal med Marstrands Exploaterings AB godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna marköverlåtelseavtalet

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling
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Expedieras till: Ingemar Bengtsson, Marstrands Exploaterings AB 

För kännedom till: Boris Damljanovic Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef
Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och
Utveckling, Frida Källberg Kart och Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten
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Handläggarens namn
Oskar Mikaelsson

2022-04-13

Beslut om samråd för detaljplan för bostäder och
centrumverksamheter, Tveten 1:1 m fl "Nytorgstaden" (Dnr
KS2020/1064-10)

Sammanfattning

Kommunen beslutade 2016-04-27 att upprätta ett planprogram för Nytorgstaden. Programmet
godkändes av Kommunfullmäktige 16 maj 2019. Planprogrammet tog fram förslag på utvecklingen
av Nytorgstaden som en sammanbindande länk i stadskärnan med målsättningen att Nytorgstaden
ska bli en attraktiv levande, stadsdel med tydlig identitet.

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny
detaljplan för Nytorgstaden, del av Tveten 1:1 mfl. Detaljplanearbetet utgår från planprogrammet för
Nytorgstaden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Kungälv att få en mer
sammanhängande stadskärna. Avsikten är att markområdet längs Uddevallavägen utvecklas till en
stadsmässig länk mellan den gamla stadskärnan i sydost och den nyare i nordväst. Detaljplanen
ska även möjliggöra en förtätning som främjar levande stadsmiljöer med platser för socialt
umgänge, aktivitet, och grönska.

Förslaget innebär en funktionsblandad bebyggelse som möjliggör för ca 700 nya bostäder, platser
för verksamheter, servicefunktioner, grönska och offentliga ytor. Föreslagen förtätning, med nya
byggnader och påbyggnationer adderade till befintliga, sker i huvudsak i markområdet längs och
kring Uddevallavägen. Våningsantalet här tillåts bli högre än i resten planområdet. Avsikten i den
nordöstra, större delen av planområdet är att utveckla bostadsbeståndet. Förslaget avser uppnå
effektivare nyttjandet av centralt belägen markresurs i närhet till handel, service, nöjen och
kollektivtrafik. Funktioner till stöd för boende och besökare möjliggörs, som förskola och förbättrade
gång- och cykelbanor, och tilltagen, omsorgsfullt ordnad grönska.

Förslaget avser tillskapa ca 700 nya bostäder – med ungefär fördelning 50% hyresrätter och 50%
bostadsrätter inom planområdet. Det finns idag en majoritet hyresrätter Inom planområdet, den
tillkommande bebyggelsen kommer därför ha en större andel bostadsrätter för att uppnå ungefärlig
fördelning av 50% hyresrätter och 50% bostadsrätter inom hela planområdet.

En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts 2021. Genomförandet av
detaljplanen bedöms av förvaltningen inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Utförda
utredningar visar att den nya detaljplanen inte medför risk för påtaglig skada för berörda
riksintressen enligt miljöbalken 3 och 4 kap, eller risk för överskridande av beslutade
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte
upprättats. Planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom ramen för den ordinarie
planprocessen.

Undersökning av betydande miljöpåverkan har besvarats av länsstyrelsen 2021-08-31, där det
framkommer att de delar kommunens ställningstagande om att planen inte kan antas medföra
någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten.

Punkt 15/22: Beslut om samråd för Detaljplan för Nytorgstaden Tveten 1:1 m fl.
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Juridisk bedömning 

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande i enlighet plan- och bygglagen (2010:900).

Förvaltningens bedömning
Kommunen beslutade 2016-04-27 att upprätta ett planprogram för Nytorgstaden. Programmet 
godkändes av Kommunfullmäktige 16 maj 2019. Planprogrammet tog fram förslag på utvecklingen 
av Nytorgstaden som en sammanbindande länk i stadskärnan med målsättningen att Nytorgstaden 
ska bli en attraktiv levande, stadsdel med tydlig identitet. 

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan för Nytorgstaden, del av Tveten 1:1 mfl. Detaljplanearbetet utgår från planprogrammet för 
Nytorgstaden som godkändes av kommunfullmäktige i maj 2019. 

Inom planområdet utgör vägtrafikens utsläpp den största källan för bland annat kväveoxider och 
partiklar. Alstringen är främst koncentrerad till Uddevallavägen och Trollhättevägen. Även om 
planeringen av Nytorgstaden har som ambition att minimera behovet av vägtransporter kopplat till 
planområdet, kommer arbetet med detaljplanen ha begränsade möjligheter att påverka mängden 
genomfartstrafik. Förtätningen av planområdet och andra exploateringar i närheten liksom en 
generell trafikökning över tid förväntas påverka den framtida luftmiljön i Nytorgstaden. Luftkvaliteten 
behöver utvärderas ytterligare innan antagande av detaljplanen för Nytorgstaden.

Bullerberäkningen visar att riktvärdena för bostäder gällande ekvivalenta ljudnivåer i fasad 
överskrids längs Uddevallavägen och i viss mån längs Trollhättevägen och Torggatan. Föreslagna 
tillkommande bostäder har dock goda möjligheter att placera antingen enskilda eller gemensamma 
uteplatser in mot gård, eller på en sida av byggnaden där trafikbullernivåerna är låga. Inför 
granskningsskedet kommer bullersituationen, framför allt i de mest utsatta lägena studeras vidare 
och bestämmelserna i plankartan kommer om möjligt att preciseras för att tydligare styra lämpliga 
åtgärder i de bullerutsatta delarna av planområdet.
 
Hanteringen av parkeringsplatser inom centrala Kungälv är en fråga som studeras av kommunen, 
både i samband med denna detaljplan och med samhällsutvecklingen som helhet. I planförslaget 
avses detta lösas med en blandning av överdäckade parkeringar inom vissa kvarter, 
parkeringsfriköp och samnyttjande samt korttidsparkering för handel. 

Detaljplanen har förankrats inom förvaltningen och bedöms kunna godkännas för samråd, enligt 
plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap 5§11.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
I översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, anges att 
centralorten ska stå för huvuddelen av kommunens tillskott av bostäder och verksamheter. En mer 
sammanhållen bebyggelse med korta avstånd ska eftersträvas. Nytorgstaden är en del av 
centrumområdet som sträcker sig från Västra parken till Kongahälla. Här eftersträvas en särskilt 
hög täthet, med en blandning av bostäder, verksamheter och handel. Särskilt fokus bör bland annat 
läggas på omgivningen längs Uddevallavägen och handelsstråket som ska knyta samman de olika 
delarna av centrala Kungälv.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Detaljplanen kommer att ge förutsättningar för så väl social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 
Planförslaget bidrar till att uppnå målet "Hållbara städer och samhällen" då området ligger i ett 
centralt läge och innebär en förtätning av befintliga områden med goda möjligheter finns att cykla, 
gå eller åka kollektivt. Förtätningen av stadskärnan bidrar till en hållbar utveckling som bidrar till en 
mer transportsnål och energieffektiv samhällsstruktur.

Begränsad klimatpåverkan
Områdets centrala läge i Kungälv kan innebära vinster för att minska klimatpåverkan från 
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transporter, uppvärmning av byggnader med mera, då det finns god service inom gångavstånd, 
fjärrvärme inom området samt en väl utbyggd kollektivtrafik och cykelnät. 

Frisk luft         
Ökad exploatering innebär en trolig ökning av avgashalter lokalt genom större trafikalstring och 
trängre gaturum. Samtidigt har Nytorgstaden ett centralt läge med god tillgång till kollektivtrafik, 
regionala cykelstråk och service inom gångavstånd vilket ger förutsättningar för energieffektiva 
transporter. Detta medför att utsläppen sannolikt blir mindre än om exploateringen skett på annan 
plats.

God bebyggd miljö
Den bebyggda miljön utgör en stor del av detaljplanen och det blir viktigt att tillkommande 
bebyggelse anpassas i en lämplig utsträckning till den befintliga bebyggelsen. Ingen särskilt 
värdefull bebyggelse har pekats ut inom planområdet, men stor del av området karaktäriseras av 
50-tals bebyggelse, vilket bör tas hänsyn till vid nyexploatering.  

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. Detaljplaneområdet ligger
inom ÖP-område avsett för ”Centrumområde” och ” Möjlig förtätning eller omvandlingsområde”.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Möjligheten för fler människor att bosätta sig i ett centralt läge i Kungälv och bättre underlag för 
handel och verksamheter. Nytorgstaden ligger centralt i Kungälvs och kan bli ett attraktivt 
boendealternativ med närhet till handel, service, kollektivtrafik, förskola och skola. För att uppnå 
variationsrikedom är det viktigt att området blir intressant att bo i för människor med olika livsstilar. 
En blandning av bostäder med olika karaktär, storlek och upplåtelseformer gör området attraktivt för 
både unga och gamla, ensamhushåll och barnfamiljer. Det är också viktigt att skapa lokaler i olika 
storlekar och för olika typer av verksamheter.

Västra Parken är en grön oas mitt i centrala Kungälv som i planförslaget föreslås växa och ta delar 
av tidigare busstorget i anspråk för att tillgodose behovet av grönytor i centrala Kungälv. 

Bottenvåningarna längs Uddevallavägen och runt Nytorget kommer till viss del innehålla 
verksamhetslokaler, vilket uppmuntrar till ett befolkat gaturum. Vid nybyggnation finns det en viss 
risk för att hyrorna går upp och det är osäkert hur befintliga verksamheter och föreningar som är 
beroende av låga hyror påverkas av nybyggnationen. Det finns även äldre byggnader inom 
planområdet där planförslaget möjliggör större förändring bland annat inom kvarteret Köpmannen 
och Centrum där det idag finns befintliga verksamheter, samt att flera byggnader kan komma att 
genomgå större renoveringar.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Detaljplanen är redan resurssatt och beslut om samråd anses inte påverka arbetsbelastningen, 
förutsatt fortsatt resurs i form av externa konsulter som varit delaktiga i projektet från augusti 2021. 

Ekonomisk bedömning

För att säkerställa ekonomi och genomförande har Kungälvs kommun och de tre stora 
fastighetsägarna inom planområdet enats i ett samverkansavtal som beslutades av 
kommunstyrelsen i februari 2021(med tillägg i december 2021). En tidig exploateringskalkyl 2020 
visar att de kommunala kostnaderna med god marginal kommer att täckas av projektets intäkter. 
Projektet ligger inom ramen för kommunens investerings- och driftsprogram. 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

LokalgataGATA1

HuvudgataGATA2

Gång- och cykelvägGCVÄG

GångvägGCVÄG1

NaturNATUR

ParkPARK

TorgTORG

Kvartersmark
BostäderB

CentrumC

VårdD

Tekniska anläggningarE

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

ö1 Marken får endast förses med byggnadsverk under mark
ö2 Marken får endast förses med byggnadsverk under mark, komplementbyggnad får uppföras ovan

byggnadsverk under mark

Fastighetsindelningsbestämmelser
a1 Servitut avseende rätt till gång

Höjd på byggnadsverk
h1 Endast upphöjt gårdsbjälklag med komplementbyggnader ovan får uppföras. Högsta höjd på upphöjt

gårdsbjälklag är 5 meter.
h2 Högsta nockhöjd över nollplan
h3 Högsta byggnadshöjd över nollplan
h4 Högsta nockhöjd över medelmarknivå
h5 Maximalt antal våningar

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u2 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Skydd mot störningar
m1 Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara

vända mot fasad där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids och minst hälften av bostadsrummen ska
vara vända mot fasad där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl 22:00 och 06:00. För en bostad
med max 35 kvadratmeter boarea gäller istället att ekvivalent ljudnivå inte får överskrida 65 dBA vid fasad.

m2 Om bostaden har uteplatser ska minst en anordnas där den ekvivalenta ljudnivån från trafikbuller inte
överstiger 50 dBA ekvivlanet ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Om maximal ljudnivå ändå överskrids
får nivån enbart överskridas med maximalt 10 dBA 5 gånger per timme mellan kl 06:00 och 22:00.

m3 Bebyggelsen ska utformas så att vibrationsnivåerna inte överskrider 0,4 mm/s i bostäders sovrum

Stängsel, utfart och annan utgång
Utfartsförbud

j1 Utfart

Takvinkel
o1 Minsta takvinkel för huvudbyggnad är 30 grader

Utformning
f1 Takkupor ska utföras med 1 meter indrag från takfot. På fasader riktade mot GATA och TORG får takkupor

totalt uppgå till 30 % av takfallets längd. På övriga fasader får takkupor totalt uppgå till 50 % av takfallets
längd. Största bredd per takkupa är 2.5 meter.

f2 Entrévåning/bottenplan ska ha minst 3.7 meter fri höjd till ovanstående bjälklag
f3 Fasaden ska ha en uppbruten och varierad karaktär
f4 Fasad mot Trollhättevägen ska ha karaktären av att vara uppbruten i två separata volymer

Utnyttjandegrad
e1 Största totala area för komplementbyggnader inom användningsområdet är 500 m², största area per

komplementbyggnad är 60 m²
e2 Största bruttoarea är 5600 m²
e3 Största area per komplementbyggnad är 40 m²

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från att detaljplanen vunnit laga kraft
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Taklutning

Medelmarknivå

Koordinatsystemets nollpunkt

x°

Figur visar hur nockhöjd, byggnadshöjd och taklunting beräknas.

Dessa höjder beräknas från markens medelnivå invid byggnden
alterantivt nollplanet i vald koordinatsystem. Om markens
medelnivå används och byggnaden ligger mindre än 6 m från
allmän plats ska beräkningen utgå från den allmäna plantsens
medelmarknivå.
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Information
Plankartan har upprättats enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse från 1 januari 2015.
Boverkets planbestämmelsekatalog 2020-10-01 till 2021-10-13 har tillämpats.

Delar av Kungälvs tätort omfattas av högriskområde radon. Bostadsbyggnader och andra byggnader där människor vistas mer än tillfälligt
och som ligger inom riskområde ska utföras med radonsäker konstruktion eller motsvarande åtgärder så att högsta tillåtna radonhalt inte
kommer att överskridas i byggnaden. Detta följs upp i samband med bygglovsprövning.

Det finns risk för förekomst av klorerade kolväten och p-fas inom planområdet. Ytterligare undersökningar kan komma att krävas enligt MB
för att uppfylla gällande krav för känslig markanvändning.
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Nytorgstaden 2050

Nytorgstaden är en del av Kungälvs täta och gröna centrumkärna. 
Stadsdelen är en naturlig koppling mellan de äldre delarna av 

staden och Kongahälla. Bebyggelsen harmoniserar och förstärker 
den omkringliggande 1950-talsbebyggelsen och ger stadsdelen en 
stark identitet. Du når enkelt service, jobb och nöjen till fots, med 

cykel eller kollektivtrafik. Västra parken är en självklar 
mötesplats för boende i Kungälv och erbjuder möjlighet till lek, 

rekreation och umgänge.
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HANDLINGAR
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, 
exempelvis för bostäder, kontor, handel med mera. Detaljplanen reglerar även funktionernas placering, 
utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en 
planbeskrivning som beskriver plankartan. 

Planhandlingar
 Planbeskrivning (denna handling)
 Plankarta med planbestämmelser
 Illustrationskarta

Övriga handlingar
 Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
 Undersökning av betydande miljöpåverkan 
 PM Träd i Nytorgstaden 

Utredningar
 Vatten, spillvatten och dagvatten-utredning, Sweco, 2022-01-25
 Trafikbullerutredning, Sweco, 2021-12-17
 Vibrationsutredning, Sweco, 2021-11-24
 Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2021-11-29
 Miljöteknisk markundersökning, Nytorget, Centrala Kungälv, WSP, 2020-12-16
 Miljöteknisk markundersökning av Nytorget busstation i Kungälv 2018-04-27
 Miljöteknisk markundersökning av centrumparken i Kungälv 2018-05-14
 Miljöteknisk markundersökning av parkeringsplatsen norr om centrumhusen 2018-05-31
 Fördjupad riskbedömning, Nedlagd bensinstation vid busstationen 2005-05-20
 Social konsekvensbeskrivning, Norconsult, 2018-06-08
 Kulturmiljöanalys 2018-05-28 
 Miljöteknisk markundersökning, Orbicon 2018-04-27 
 Sammanställning miljöfaktorer 2018-05-06 
 Luftmiljöutredning Kungälv centrum, SMHI, 2015-06-30
 Luftkvalitetsmätningar i Kungälv 2020, IVL Svenska Miljöinstitutet 2021
 Luftmiljöutredning, Ramboll 2019
 Ren regionluft 2015 2017:07, Miljöförvaltningen Göteborg

Handlingarna finns på Kungälvs kommuns hemsida under planprocess och byggnation: 
https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/planer-byggprojekt/ 
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus, 
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på telefonnummer 
0303 - 23 80 00.

Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades våren 2020. Den handläggs med utökat förfarande i enlighet med 
5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen, planprogram för 
Nytorgstaden, Länsstyrelsens granskningsyttrande för UBMP och har ett betydande intresse för 
allmänheten.

Planprocessen
Detaljplanen upprättas enligt Plan- och bygglagen, PBL 2010:900 med ändringar till och med SFS 2021:788. 
Boverkets planbestämmelsekatalog 2020-10-01 till 2021-10-13 har tillämpats.

Detaljplanen genomförs med utökat förfarande som innefattar samrådsskede och granskningsskede. Mellan 
varje skede i processen samlas synpunkter in från myndigheter, fastighetsägare och andra berörda parter. 

Punkt 15/22, Bilaga 3: Planbeskrivning - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 1 1 m fl Nytorgstaden

https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/planer-byggprojekt/


Kungälvs kommun
Ärende: KS2020/1064

5

Synpunkterna sammanställs och bemöts till kommande skeden. Detaljplanen inleddes med ett planprogram
och är nu i samrådsskedet.

Detaljplanens skeden.

BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG

Bakgrund
Kungälvs stad har en lång historia. Sedan 1600-talet och stadens flytt till Fästningsholmen har bebyggelsens
utbredning liksom stadskärna succesivt dragit åt nordväst. Stadsutvecklingen har skett i perioder.
Däremellan hände föga. Nu är vi i en period av utveckling. Området Kongahälla har tillkommit och även
framöver står staden inför ytterligare stor förändring och flera stora markområden är i olika stadier av
planeringen.

Planeringen och senare byggnationen kommer att genomföras över lång tid. Parallellt med att mycket blir
sig olikt gäller det att värna, bevara och framhäva stadens olika funktioner, kvaliteter och identiteter, men
även att länka samman de olika delarna av staden till en fungerande helhet. En välfungerande stadskärna
som kännetecknas av olika typer av service, handel, serveringar samtidigt som det lockar till en högre andel
människor på gator, torg och i parker. Under många decennier var Kungälvs stadskärna centrerad kring
Västra gatan, Ytterbyvägen och Liljedal, men staden har ändrats och tiden förändrar när den går. Men vi
lever också i en tid med stora förändringar; klimat och miljökrisen får oss att tänka om, befolkningen har
ökat men bostadsbristen visar sig vara svårlöst. Vi anpassade oss efter en pandemi, detaljhandel finns på
nätet och butiker stängs ner. Vi reser och inspireras av nya platser och kulturer, och vi får erfara att
informationsutbyte och kommunikation kan ske till stor del digitalt och många ställer om till yrkesarbete från
bostaden.

Allt med att tiden går, och olika saker händer förändras ofta även mönster, vanor och värderingar. Även
samhällsutvecklingen påverkas, och i Kungälv har det nya blivit tydligt samtidigt som det gamla
omdefinieras. Stadens olika delar har olika förutsättningar och egenskaper, om stadens nya stadskärna och
verksamheter är av en karaktär, är den äldre stadskärnan i sydost av en annan. Alla invånare och besökare
kanske inte uppskattar alla olika delar, men Kungälv skall kunna erbjuda något för alla. För att en stad och
en stadskärna och dess värden ska bestå så krävs kvalité och långsiktighet. Mellan det gamla och det nya
i Kungälv ligger Nytorget.

Området just nu utgör en slumrande länk mellan den äldre stadskärnan i sydost och den nya i Kongahälla.
Men området rymmer potentialen att förändra och förena stadskärnan till det bättre. Staden behöver
anpassas efter pågående och framtida förändringar i samhället. En stad som ska vara välfungerande nu,
senare och en lång tid framöver. Nytorgstaden kommer att utvecklas etappvis, och den föreslagna
förtätningen kommer skapa befolkningsunderlag för en levande stad med goda förutsättningar att bidra till
en transportsnål och energieffektiv samhällsstruktur. Nytorgstaden ska erbjuda närhet till vardagsservice,
stadsliv, natur och rekreation. Detta gör att stadsdelen blir en attraktiv plats att bo på och stadsmiljöerna
ska utformas på ett sätt som tillvaratar potentialen som läget medför. Västra parken kommer få en ny
betydelse för stadskärnan och växa norrut på det gamla busstorget som nu är parkeringsplats. Parken
kommer binda ihop Västra gatan med Nytorgstaden och med förhöjda kvalitéer ska grönskan möta ett nytt
torg och bli en viktig del av ett grönare Kungälv. Stadsdelen kommer erbjuda olika upplåtelseformer och ett
tryggare gaturum. Identiteten och kulturmiljön ska tillvaratas i bebyggelsen genom att framhäva detaljer från
1950-talet då stadsdelen byggdes. Detta ska speglas även i den nya bebyggelsen som organiskt kommer
göra att stadsdelen möter Kongahälla och Mimer i norr. Nytorgstaden är alltså både en fysisk koppling
mellan de äldre och nyare delarna av staden, men också som en arkitektonisk länk mellan de båda.
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Här är Nytorgstaden en strategisk plats med mycket identitet och nu finns utrymme för en långsiktig 
utveckling av stadsdelen. Med en ny detaljplan vill kommunen möjliggöra för en levande och trygg stadsdel 
som skapar en sammanhängande stadskärna och binder ihop staden med tydliga stråk och tillvaratar 
kulturella och gröna värden.  

Syfte 
Syftet är att markområdet längs Uddevallavägen utvecklas till en stadsmässig länk mellan den gamla 
stadskärnan i sydost och den nyare i nordväst. Detaljplanen ska möjliggöra en förtätning som främjar 
levande stadsmiljöer med platser för socialt umgänge och aktivitet, verksamhetslokaler och grönska. 
Stadsmässigheten skall avspeglas i byggnader, gaturum, stråk, Nytorget och Västra parken, samt i dess 
funktioner, utbredning och utformning. Avsikten i den nordöstra, större delen av planområdet är att utveckla 
bostadsbeståndet. Funktioner till stöd för boende och besökare möjliggörs, som förskola och förbättrade 
gång- och cykelbanor, och tilltagen, omsorgsfullt ordnad grönska.

Områdets identitet skall bibehållas och förstärkas. Med områdets befintliga bebyggelse från 1950-talet, dess 
numera kulturhistoriska förtjänst och samtidigt strävan efter en god helhetsverkan ges den tillkommande 
bebyggelsen tydliga drag av den befintliga. Önskvärd karaktär skall i möjligaste mån framträda också mellan 
byggnader, i utemiljöns i ytskikt, möblemang och de diverse tillbehör som adderas en stad.   

Huvuddrag
Förestående förtätning, med nya byggnader och påbyggnationer adderade till befintliga, sker i huvudsak i 
markområdet längs och kring Uddevallavägen. Våningsantalet här tillåts bli högre än i resten planområdet. 

Bebyggelsen inom hela planområdet hålls samman visuellt av vissa, tydliga drag av 1950-talsbebyggelsen. 
Den typ av verksamheter som krävs för stadsliv (restauranger, butiker m.m.) möjliggörs i formell mening av 
bestämmelser såväl som i praktisk av det ökade antalet boende, det vill säga ett kundunderlag, 
grundförutsättningen för verksamheternas existens. Nytorget flyttas och minskas något, men förläggs i 
närmre samband med Västra parken, i avvägning av avstånd mellan gamla och nya stadskärnan såväl som 
situation i staden. Västra parken utökas åt nordost för att förbli ett märkbart, centralt grönområde i den 
växande staden. Byggnad i kanten och därmed möjlighet till servering förväntas förhöja upplevelsen och 
användandet av parken, här ska den sammanlänkade parken och torget vara en sammanlänkning mellan 
de gamla och nya delarna av staden. Uddevallavägen utvecklas från att vara huvudstråk för främst bilism 
till att vilja nyttjas i högre grad också till fots och med cykel, som både stråk för transporter och kantat med 
mål och mening att uppehålla sig vid. Parkerings- och trafikfrågor hanteras för att fungera nu, senare och 
långt senare. Här lämnas utrymme för korttidsparkering invid verksamheter såsom handel, för kundens och 
därmed verksamhetens skull, men samtidigt uppmuntras beteendeförändring till ett lägre bilberoende och -
innehav. Bilar skall komma fram, men samtidigt främjas gång- och cykeltrafik. Boendeparkering löses 
antingen inom det egna bostadskvarteret eller i gemensamma anläggningar och samnyttjande av 
parkeringsplatser, på ett avstånd från bostaden. 

PLANDATA

Lägesbestämning
Nytorgstaden sträcker sig från Västra Parken i söder till cirkulationen vid Trollhättevägen - Floragatan - 
Byggmästaregatan i norr. I väst avgränsas planområdet av kvarteren längs Uddevallavägens västra sida 
och i öst av Fontinberget. 
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Planområdets läge och avgränsning i Kungälvs kommun

Areal
Planområdet omfattar cirka 12,5 hektar.

Markägoförhållanden
Bland fastighetsägarna finns fastighetsbolagen HSB, Sigillet och Kungälvsbostäder samt 
bostadsrättsföreningar. Planområdet omfattar fastigheterna Blåsippan 1 till 8 och S:1, Centrum 1 till 2, Fontin 
1:1, Frölich 15 till 16, Gärdet 1:1, Kommunisterängen 4, Köpmannen 2 till 5, Reparatören 5 till 6, 
Sadelmakaren 10 till 11, Trumpetaren 2 till 4 och Tveten 1:1. 
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Fastigheter inom planområdet              

Fastighetsägare inom planområdet.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för 
Nytorgstaden, del av Tveten 1:1 mfl. Detaljplanearbetet utgår från planprogrammet för Nytorgstaden som 
godkändes av kommunfullmäktige i maj 2019. 

För att säkerställa ekonomi och genomförande har Kungälvs kommun och de tre stora fastighetsägarna 
inom planområdet enats i ett samverkansavtal som beslutades av kommunstyrelsen i februari 2021(med 
tillägg i december 2021). Kungälvs kommuns förvaltning arbetar enligt en projektmodell för 
exploateringsprojekt där de politiskt beslutade strategiska målen formuleras i ett projektdirektiv och i en 
projektplan. För projekt Nytorgstaden har förvaltningen beslutat om ett projektdirektiv i januari 2021 och en 
projektplan i juni 2021. Projektplanen omfattar effektmål och projektmål som följer kommunfullmäktiges 
strategiska mål och mål enligt övriga politiska styrdokument. 

Översiktsplan 
I översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, anges att centralorten 
ska stå för huvuddelen av kommunens tillskott av bostäder och verksamheter. En mer sammanhållen 
bebyggelse med korta avstånd ska eftersträvas. Nytorgstaden är en del av centrumområdet som sträcker 
sig från Västra parken till Kongahälla. Här eftersträvas en särskilt hög täthet, med en blandning av bostäder, 
verksamheter och handel. Särskilt fokus bör bland annat läggas på omgivningen längs Uddevallavägen och 
handelsstråket som ska knyta samman de olika delarna av centrala Kungälv.  

Befintliga detaljplaner  
Planområdet omfattas idag av 12 olika detaljplaner. Gällande detaljplaner för huvuddelen av planområdet 
är upprättade för flerbostadshus. Längs Uddevallavägen skiljer sig användningen från de mer renodlade 
bostadsområdena och innefattar även centrumverksamhet, kontor och handel. En detaljplan för 
bussterminal gäller för gamla busstorget (DP1765). 

Gällande detaljplaner
DP 298a: Ändrad 1934-05-18. Bostäder. 
 
DP 551 + 571A: Ändrad 1945-05-03. Bostäder 
 
DP 654: Laga kraft 1947-07-31. Bostäder. 
 
DP 1732: Laga kraft 1980-07-01. Allmänt ändamål. 
 
DP 1741: Laga kraft 1982-11-11. Bostäder, Samlings- och 
föreningslokaler, Garage. 
 
DP 1747: Antagen 1985-09-30. Bostäder, Garage, 
Samlingslokaler. 
 
DP 1760: Laga kraft 1989-05-25. Bostäder, Kontor, Allmänt 
ändamål. 
 

DP 1765–1: Laga kraft 1989-11-23. Bostäder, Handel, Torg, Park, 
Buss- och taxiterminal, Parkering, Begravning. 
 
DP 1768: Laga kraft 1990-02-27. Bostäder, Kontor, Handel, 
Småindustri, Parkering. 
 
DP 1792: Laga kraft 2002-11-05. Utbildning och bibliotek, Idrott, 
Kontor, Handel. 
 
DP 1795: Ändrad 2001-11-08. Trafikplatsområde på del inom 
planområde för Nytorgstaden. 
 
DP 1811: Laga kraft 2016-07-14. Huvudgata på del inom 
planområde för Nytorgstaden. 

Tabell redovisar gällande detaljplaner inom planområdet.  
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Gällande detaljplaner inom planområdet. 

Planprogram 
Kommunen beslutade 2016-04-27 att upprätta ett planprogram för Nytorgstaden. Programmet godkändes 
av Kommunfullmäktige 16 maj 2019. Planprogrammet tog fram förslag på utvecklingen av Nytorgstaden 
som en sammanbindande länk i stadskärnan med målsättningen att Nytorgstaden ska bli en attraktiv 
levande, stadsdel med tydlig identitet. 

Kommunala styrdokument
Nedan listas kommunala styrdokument som lagt grund för framtagandet av detaljplanen för Nytorgstaden.

 Budgetdirektiv 2021-2022, Kungälvstrion, antaget av Kommunstyrelsen 2020-04-15
 Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2020-2022
 Policy för fastigheter och exploatering 2019 
 Trafikplan 2017

o Plan för smart och effektiv parkering 2021
o Plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel
o Plan för Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022 

 VA-policy antagen 2015-09-10
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 Grönplan för Kungälvs kommun antagen 2006
 Avfallsplan 2030 (Göteborg mfl) 2020
 Hållbar avfallshantering i kommunförvaltningen 2017
 Klimatanpassningsanalys för Kungälvs kommun (giltig till 2019)
 Social översiktsplan – plan kring ökat innanförskap 2020
 Kommunspecifika Avfallsföreskrifter 2015
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FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen 
av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i miljöbalkens 3 och 4 kap ska tillämpas.

Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- 
och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.

Miljömål
Kungälvs kommun arbetar med hållbarhetsmål som utgår ifrån Agenda 2030. Agenda 2030 lyfter globala 
mål som ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 
2030. En del av detta anges i kommunens Trafikplan 2017, där det bland annat finns mål för att minska 
andelen resor med bil och i stället öka resor med gång, cykel och kollektivtrafik.  Förtätningen av 
stadskärnan bidrar till en hållbar utveckling som bidrar till en mer transportsnål och energieffektiv 
samhällsstruktur. 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö 
och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. Kungälvs 
kommun har arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. Kommunen har tagit fram 
rapporten ”Kungälv kommuns lokala miljömål” (reviderad februari 2010). Av de lokalt anpassade miljömålen 
är följande särskilt angelägna för planförslaget:

Begränsad klimatpåverkan
Områdets centrala läge i Kungälv kan innebära vinster för att minska klimatpåverkan från transporter, 
uppvärmning av byggnader med mera, då det finns god service inom gångavstånd, fjärrvärme inom området 
samt en väl utbyggd kollektivtrafik och cykelnät. 

Frisk luft
Ökad exploatering innebär en trolig ökning av avgashalter lokalt. Samtidigt har Nytorgstaden ett centralt 
läge med god tillgång till kollektivtrafik, regionala cykelstråk och service inom gångavstånd. Detta medför 
att föroreningarna sannolikt blir mindre än om exploateringen skett på annan plats. Även samhällets 
succesiva omställning från fossildrivna fordon till elfordon kommer att bidra till en bättre luftkvalitet i staden.  

Giftfri miljö
Markföroreningar har förekommit inom delar av planområdet. Vissa har omhändertagits, medan andra 
kommer utredas vidare och ska åtgärdas innan tillkommande bebyggelse kan uppföras på platsen. 

God bebyggd miljö
Den bebyggda miljön utgör en stor del av detaljplanen och det blir viktigt att tillkommande bebyggelse 
anpassas i en lämplig utsträckning till den befintliga bebyggelsen. Ingen särskilt värdefull bebyggelse har 
pekats ut inom planområdet, men stor del av området karaktäriseras av 50-tals bebyggelse, vilket bör tas 
hänsyn till vid nyexploatering.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan
En kommun ska tidigt under planprocessen undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap miljöbalken. 

En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts 2021. Genomförandet av detaljplanen 
bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Utförda utredningar visar att den nya detaljplanen 
inte medför risk för påtaglig skada för berörda riksintressen enligt miljöbalken 3 och 4 kap, eller risk för 
överskridande av beslutade miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap. En miljökonsekvensbeskrivning 
har därför inte upprättats. Planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom ramen för den ordinarie 
planprocessen.

Undersökning av betydande miljöpåverkan har besvarats av länsstyrelsen 2021-08-31, där det framkommer 
att de delar kommunens ställningstagande om att planen inte kan antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan.
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Avvägningar enligt Miljöbalken
Riksintressen (3-4 kap MB) 
En liten del av planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljö för Kungälvs gamla stad. Det gäller en liten 
del av Västra parken vars användning inte kommer förändras av plangenomförandet. Riksintresset bedöms 
därmed inte påverkas av detaljplanen för Nytorgstaden.

Inga andra riksintressen berörs och sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt miljöbalkens 3 och 4 kap.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön 
i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, 
olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Den aktuella recipienten för dagvattnet i planområdet är Nordre älv. Nordre älv är klassad med måttlig 
ekologisk status respektive ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormer för recipienten anger att den 
ekologiska och kemiska statusen ska vara god 2021. Nya miljökvalitetsnormer är under framtagande. 
Recipienten klassas som känslig av kommunen. Med den dagvattenhantering som föreslås i planområdet, 
med ökade krav på rening och fördröjning av dagvatten vid om- och nybyggnation samt med något minskade 
hårdgjorda ytor inom planområdet kommer föroreningarna från planområdet att minska. Plangenomförandet 
bedöms därför inte innebära en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.

De beräkningar som Kungälvs kommun genomfört avseende luftkvalitet visar på risk för överskrivande av 
miljökvalitetsnormerna för luft i Kungälvs centrala delar och längs E6. Fler mätningar och beräkningar av 
luftkvaliteten kommer att genomföras innan detaljplanens antagande för att bättre klargöra och utvärdera 
luftkvaliteten i staden och hur den väntas förändras med planerade ombyggnadsprojekt. 

En förtätning av Kungälv bedöms positivt för den hållbara utvecklingen ur flera aspekter. Det ger 
förutsättningar för kommunen att utveckla kollektivtrafiken och underlätta för transportalternativ som ska 
minska fordonstrafiken i stadskärnan. Ur ett större perspektiv kan det bidra till färre resor och en bättre 
luftkvalitet i kommunen, men lokalt är det troligt att det leder till en högre trafikintensitet i stadskärnan vilket 
kan medföra ökade nivåer av vissa luftföroreningar. 
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PLANFÖRSLAGET
En stad i förändring 
Den stora stadsutveckling som nu byggs och planeras för i centrala Kungälv kommer att omdefiniera 
stadsbilden i stora delar av stadskärnan. Den Nya staden växer fram med ny karaktär och miljö samtidigt 
som flera olika projekt är under utveckling runt Liljedal och den Gamla staden. Med denna snabbt växande 
takt kommer även nya behov av att skapa nya stråk som sammankopplar stadens olika delar. Nytorgstaden 
ska bli den naturliga länken mellan dessa. Mellan det gamla och nya, med tydliga parker, bra förbindelser 
och närhet till hela Kungälv, kommer Nytorgstaden bli en egen stadsdel, med egna möjligheter och karaktär. 
Målsättningen är att skapa en tät och levande stadskärna där fokus ligger på trivsel, trygghet och 
tillgänglighet samtidigt som den utökade stadskärnan kommer erbjuda bostäder, arbetsplatser och utökade 
förbindelser för att skapa den långsiktiga utveckling vi strävar efter. Stråk, mötesplatser och bebyggelse är 
områdets tre byggstenar. Detta kapitel kommer diskutera Nytorgstadens förändring utifrån olika teman samt 
förklara vad planförslaget innebär och vilka förändringar som kan väntas utifrån den nya planen. Med fokus 
på hur stadsdelen kan binda ihop staden samt skapa en egen känsla för plats.  

De olika stadsdelarna i centrala Kungälv. En utveckling av Nytorgstaden kan bidra till att länka samman det nya 
och det gamla Kungälv.
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Möjlig utveckling av Nytorgstaden 

Planillustration
Planförslaget innebär ett tillskott av ca 700 bostäder och att flera platser inom området bebyggs eller 
förtätas. Nytorgets nuvarande position bebyggs med ett nytt kvarter och Nytorgets flyttas söderut. Gamla 
busstorget bebyggs delvis men blir också den nya platsen för torget. Flera parkeringsytor inom området 
bebyggs och inom befintliga kvarter möjliggörs på flera platser en förtätning genom högre byggrätter eller 
tillbyggnader. 

I området utmed Uddevallavägen föreslås funktionsblandad bebyggelse med kvaliteter som främjar stadsliv. 
Ett tydligare definierat gaturum och förstärkta kopplingar över Uddevallavägen avser minska barriäreffekten 
och bidra till mer sammanhängande stadsrum. Här skapas byggrätter för bostäder, verksamhet, service, 

Illustration över möjlig bebyggelse och förändringar inom planområdet. Notera att detta enbart är exempel på 
möjlig utveckling av byggrätterna inom detaljplanen.
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handel och restauranger. I detta område hittar man också Nytorgstadens två större offentliga platser i form 
av Nytorget och Västra parken. 

Nytorgets nya placerings ger bättre förutsättningar för torget att bidra till en levande stadskärna. Torget får 
tydligare koppling till Västra Parken och vidare mot Liljedal, ligger intill flera viktiga stråk som går genom 
området och får en tydligare inramning samtidigt som det knyter an till den västra sidan av Uddevallavägen. 
En mindre byggrätt mellan torget och uddevallavägen skapar en lugnare zon på torget med viss distans till 
Uddevallavägen. Samtidigt föreslås en förlängning av torget över Uddevallavägen för att minska hastigheten 
på trafiken och tydliggöra kopplingar för gående och cyklister. Vid torget kan möten av stråk, 
funktionsblandad bebyggelse och entréer placering bidra till en levande torgmiljö. 

Västra Parken kommer växa och ta i anspråk delar av parkeringen på gamla busstorget. Parken är av stor 
vikt för stadskärnan då mängden gröna ytor och parker är begränsade i centrala Kungälv. Det är en viktig 
plats för lek och rekreation såväl som en länk från den Gamla Staden till den Nya staden. Parkens 
utformning och fokus kommer utvecklas i det fortsatta arbetet och bör ses över med övriga grönytor i staden 
för att fastställa hur Västra Parken på ett bra sätt kan bidra till staden i helhet såväl som Nytorgstaden. 

I planens östra delar förtätas området huvudsakligen med byggrätter för centralt belägna bostäder med 
närhet till handel, service, nöjen och kollektivtrafik. Den föreslagna exploateringen tar till vara på områdets 
befintliga karaktär samtidigt som det ger fler möjligheten att klara vardagsliv och fritid utan bilresor. I planens 
nordöstra hörn föreslås en byggrätt i en skogbevuxen slänt. Ambitionen är att dessa ska smälta in i 
landskapet med Fontinberget i ryggen, trots att byggnader i kuperad terräng kan kräva mer omgivande mark 
för att placeras på ett bra sätt i naturen.

Hanteringen av parkeringsplatser inom centrala Kungälv är en fråga som studeras av kommunen, både i 
samband med denna detaljplan och med samhällsutvecklingen som helhet. Den högre exploateringen kan 
ge ett bättre underlag till handel och verksamheter inom området, men det innebär också att stora ytor 
behövs till bilparkering. I planförslaget avses detta lösas med en blandning av överdäckade parkeringar 
inom vissa kvarter, parkeringsfriköp och samnyttjande samt korttidsparkering för handel. 
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Bebyggelseområden

 
Karta på planområdet med dess planerade bebyggelse. Kvartersnamnen på kartan används i beskrivningen nedan 
för att beskriva de olika byggnaderna och kvarteren.  

Byggnadsgestaltning och kulturmiljö
Förutsättningar 
Området utmed Uddevallavägen varierar i skala, karaktär och har inslag från flera tidsepoker. Området 
innehåller bostäder såväl som urbana verksamheter såsom handel, caféer och restauranger med mera. 
Bebyggelse är mindre sammanhängande utmed Uddevallavägen och busstorgets öppna ytor skapar 
distans mellan Nytorget och Västra Parken.  Den öppna bebyggelsestrukturen skapar även distanser mellan 
östra och västra sidan av Uddevallavägen som i dagsläget inte har någon tydlig koppling. 

Utmed Uddevallavägen domineras området av de två punkthusen vid Busstorget, det äldsta uppfört på 
1950-talet och det andra på 1990-talet. Bägge punkthusen är 9 våningar och innehåller bostäder med 
verksamheter i bottenplan. Nytorget ramas in av 50-tals byggnader om 2-3 våningar och närmare 
korsningen Uddevallavägen-Trollhättevägen ligger en 80-tals byggnad med bostäder och verksamheter. På 
den västra sidan Uddevallavägen ligger det både bostadshus och verksamhetsbyggnader uppförda från 
cirka 1950 till 1990-talet. Bebyggelsen på den västra sidan Uddevallavägen består av byggnader på 3 
våningar men med varierar i karaktär. 

Längre bort från Uddevallavägen kännetecknas bebyggelsen av flerbostadshus. Byggnaderna är i huvudsak 
lameller med 50-tals karaktär och skalan på byggnaderna varierar mellan tre och fyra våningar. 
Bostadsområdet som omgärdas av Ivar Claessons gata, Torggatan, Trollhättevägen och Floragatan är en 
hus-i-park-miljö med mycket grönska och ett stort sammanhängande, bilfritt område.
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Utanför planområdet varierar bebyggelsen i skala och stil. Längs Trollhättevägen finns något högre och 
nyare bebyggelse, med ett 23-våningshus under uppförande i korsningen Uddevallavägen - 
Trollhättevägen. Väster om Uddevallavägen och öster om Ivar Claessons gata finns äldre villor och i 
sluttningen upp mot Fontinberget finns ett antal flerbostadshus i upp till sex våningar.

Nuvarande våningshöjder inom planområdet.                Våningshöjder som planen tillåter
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Foton på befintlig bebyggelse inom planområdet.
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Kulturmiljö
Nytorgstaden utgörs av bebyggelse uppförd mellan cirka 1950 - 1990-tal, till största del bestående av 
flerbostadshus med inslag av service koncentrerad till området runt Nytorget. 

Nytorget inramas idag av två putsade byggnader uppförda under 1950-talet. Delvis en byggnad i två 
våningar inrymmande handel, kontor och restaurang, tillkommen något senare än den andra byggnaden, 
vilken är i tre våningar med bostäder på övre plan och handel i bottenplan. Utmed fasaderna som vetter mot 
torget löper en arkadgång. Handeln vid torget har avtagit och förändrats, likaså byggnaderna som 
genomgått tilläggsisoleringar; men karaktären av torgmiljö är ännu tydlig.

Sydost om Nytorget står planområdets två högsta byggnader. Det nordligast belägna är Kungälvs första 
höghus, uppfört 1959 och vid tiden kallat Högfärdshuset. Det andra huset är därefter uppfört 1994. Det äldre 
huset från 1959 är markant förändrat från ursprungligt utseende.

Öster/nordost om Nytorget står fem parallellt placerade lamellhus i tre våningar. Byggnaderna är uppförda 
1953 - 54 i för tiden typisk tegelarkitektur med putsade burspråk. Tre av husen i rött tegel och två i gult, 
omväxlande. Dessa byggnader utgör de som är i de minst förvanskade i området. Några hus har garage 
med enskilda portar och ett par av husen har under senare år genomgått ombyggnationer där lägenheter 
och verksamheter inrättats i källarplan. Byggnaderna har ursprungliga entrépartier i ek, tidstypiska 
balkonger med fronter i sinuskorrugerad plåt och detaljer i smidesjärn. Fasadernas uppdelning med 
burspråk och materialvariation och balkongernas utformning signalerar en lekfullhet typisk för tillkomsttiden. 
Till skillnad från många av byggnaderna inom planområdet har dessa hus inte tilläggsisolerats. 
Sammantaget har byggnaderna en bevarad karaktär av 1950-talets byggnadsstil och visar på tidens 
hantverksmässighet, innan bostadsbyggandet rationaliserades till en mer industriell nivå.

Enskilda byggnader med högt bevarandevärde saknas inom området. Det äldre punkthuset vid Nytorget 
har förvisso ett symbolvärde som en markör för det växande Kungälv, men är relativt kraftigt förvanskat. De 
fem parallella lamellhusen i tegel visar bitvis genuin 1950-talskaraktär. 

Områdets kulturhistoriska kvaliteter bedöms ha en relativt hög tålighet vid förtätning, under förutsättning att 
tillkommande bebyggelse tar hänsyn till befintlig byggnation genom anpassning i skala, placering och 
gestaltning samt material.

  
Foto över Nytorget, uppgift om årtal saknas. Foto över Nytorget, 2018.
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Tidstypiska 50-tals byggnadsdetaljer i planområdet; balkonger, portar och burspråk.

Tidstypisk 50-tals kvartersstruktur.
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Planförslag 

Illustration som visar kvarter samt föreslagen bebyggelse inom planområdet.

I Nytorgstaden planläggs nya byggrätter som möjliggör ca 700 nya bostäder i området, tillsammans med 
verksamheter, kontor, butiks- och restauranglokaler. Nya byggrätter skapas där lämpliga ytor finns, 
samtidigt som byggrätterna utökas på flera av de redan bebyggda kvarteren. Det möjliggör påbyggnad eller 
ombyggnad av dessa kvarter, och bidrar till förtätning i stadskärnan. Inom flera av de befintliga kvarteren 
ger mes flexibel reglering för exempelvis komplementbyggnader eller gårdsmöblering för att miljöerna ska 
kunna anpassas efter samtidens behov. Byggnaderna utformas tätare och högre längs Uddevallavägen och 
något lägre längre in i området för att bättre passa in med befintlig 50-talsbebyggelse. På valda platser finns 
det krav på bjälklagshöjder i bottenvåning för att möjliggöra publika funktioner. Verksamheterna förläggs 
huvudsakligen längs Uddevallavägen och Nytorget. 

Stadens silhuett genomgår en förändring. Höga hus på 14 till 23 våningar är väg att uppföras i 
Kongahällaområdet vilket påverkar förutsättningar för Nytorgstaden när dessa står klara. Vid korsningen 
mellan Uddevallavägen och Trollhättevägen (Kvarter reparatören) föreslås en byggrätt för ett högre hus på 
upp till 14 våningar. Huset blir en lägre motpart till det 23-våningshus (Kvarter 14) som är under uppförande 
tvärs över korsningen och skapar en nedtrappning från 23-våningshuset till omkringliggande bebyggelse. 
Vid Nytorget föreslås att det äldsta av de två punkthusen som står där idag kan ersättas med ett hus på upp 
till 16 våningar (Kvarter centrum). Byggnaden har hittills haft ett symbolvärde som Kungälvs första höghus, 
och dess läge vid den framtida placeringen för Nytorget och med Fontinberget i ryggen gör att det får stöd 
i kringliggande landskap. 

Utöver bostadshusen tillkommer inom kvartersmark krav på ytor för dagvattenhantering, sophantering samt 
friytor för lek och utevistelse som tillsammans med bostadshusen ska skapa goda boendemiljöer.
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Vy från resecentrum på Kongahällagatan visar ett exempel på stadens silhuett efter genomförande av planförslaget. 
Rödmarkerad text visar byggnation som ingår i andra detaljplaner.

Vy från E6 visar ett exempel på stadens silhuett efter genomförande av planförslaget. Rödmarkerad text visar 
byggnation som ingår i andra detaljplaner.

Kulturmiljö
Nytorgstaden avses få en sammanhängande karaktär som behåller mycket av den 50-talskaraktär som 
präglar området idag. Proportion och skala för nya hus har studerats för att passa in med befintlig 
bebyggelse samtidigt som strukturen närmare Uddevallavägen anpassats efter dagens ideal. Ambitionen 
är att även nybyggda hus anpassas till och knytas samman med den 50-talskaraktär som finns i 
Nytorgstaden idag, samtidigt som formspråket är uttryck av vår samtid. 

Fokus har även lagts på mellanrummen mellan husen. för att skapa trivsamma mötesplatser och ett 
intressant och varierat stadsrum. Det ska vid Nytorget fortsatt gå att se kännetecken typiska för 50-talstorget 
även efter att torget flyttas och byggts om. 

I det fortsatta planarbetet kommer detaljer gällande utformning studeras vidare och planen kommer i 
granskningsskedet att kompletteras med planbestämmelser som reglerar exempelvis materialval och 
färgsättning där det finns behov. 

Sol- och skuggförhållande
En intern sol- och skuggstudie har genomförts under förslagets framtagande för att undersöka påverkan av 
byggnadsvolymer med olika höjder på allmänna platser och omgivande bebyggelse. Byggrätterna har i 
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förslaget anpassats i höjd och utbredning för att goda ljusförhållanden ska kunna uppnås för allmänna 
platser och fortsatt ska finnas för omkringliggande bebyggelse. Samtidigt har en tätbefolkad stadskärna 
eftersträvats. En mer detaljerad studie kommer genomföras i inför granskning. 

Planeringsprinciper för att uppnå goda ljusförhållanden för befintlig och ny bebyggelse. 

Bebyggelseförändring

Gamla busstorget

Gamla busstorgets framträdande placering gör det till en central pusselbit i visionen för Nytorgstaden. 
Kommunens ambition är att denna byggnad ska bli en profilbyggnad. Byggnaden ramar in både Nytorget 
och Västra parken och är väl synligt på håll från Västra Tullen i söder och vita fläcken i norr. Byggnaden 
föreslås bli upp till 7 våningar med en lägre utbyggnad mot Västra parken för att rymma exempelvis 
servering eller andra verksamheter. Byggnaden är markant lägre än de befintliga 9- och föreslagna 16 
våningar höga husen i kvarteret centrum, här är det istället höga kvaliteter i gestaltning och utformning som 
gör att byggnaden sticker ut. 

På torget ligger en lägre byggnad mellan Nytorget och Uddevallavägen. Denna byggnad ger torget en mer 
omsluten del samtidig som den skapar distans till trafiken. Byggnaden är ett viktigt rumskapande element 
och kan användas för verksamheter eller service såsom café eller cykelgarage m.m.  
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Köpmannen

Vid flytt av Nytorget möjliggörs ett nytt kvarter i torgets tidigare läge. Köpmannen utformas som ett kvarter 
som är högre mot Uddevallavägen och lägre in mot husen vid Torggatan. Kvarteret har den längre fasaden 
mot Uddevallavägen som skapar ett tydligare gaturum samtidigt som planbestämmelser kommer reglera att 
den ska vara varierad och uppbruten mot gatan. Flera mindre platser/torgytor med olika karaktär skapas 
runt kvarteret. 

Våningstal i kvarteret varierar från 5-7 våningar. Mot Nytorget föreslås bland annat utskjutande fasad för 
bottenplan som sträcker sig längs torget. Det skapar en mindre skala mot torget och en inramning som 
anknyter till den torgkaraktär som finns på dagens torg, och är vanligt förekommande på torg från 50-talet. 

Centrumkvarteret

Platsens historia och dess placering med Fontinberget i ryggen gör att platsens bedöms vara lämplig för 
högre byggnader. Här föreslås en byggnad på upp till 16 våningar. Krav på utformning och gestaltning är 
av stor vikt då de lägre våningsplanen möter Nytorget och kommer betraktas från nära håll i vardagen, 
medan de högre våningarna är synliga från långt håll och kommer påverka stadens siluett och kan bli ett 
nytt landmärke för området. Den höga byggnaden spelar på 50-talets ståtliga symbolbyggnader intill torget 
och gör att platsen fortsatt sticker ut, likt vad stadens första höghus gjort på platsen till idag. Det nyare av 
de två punkthusen planeras inte att förändras utan ges en byggrätt med samma storlek som befintligt hus.

I samma kvarter som det höga punkthuset ges en byggrätt till en lamell på upp till sex våningar. Denna 
byggnadskropp hjälper till att trappa ner höjden från de höga husen vid Nytorget, till den lägre 50-tals 
bebyggelsen bakom. I kvarteret ges även en byggrätt på ett våningsplan för överdäckad parkering med grön 
innergård på taket. Mot Nytorget föreslås lokaler för butiker, restauranger och liknande verksamheter 
placeras. 
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Komministerängen och Frölich

Vid Komministerängen skapas en byggrätt som möjliggör att befintlig byggnad ersätts med ett halvt kvarter 
som vänder sig mot Uddevallavägen och Nytorget. Volymen mot huvudgatan tillåts vara högre; fem våningar 
och något lägre på flyglarna som vänder sig från huvudgatan. Byggnaden hjälper till att rama in Nytorget 
genom att möta upp på andra sidan Uddevallavägen, samtidigt som de lägre flyglarna trappar ner mot den 
lägre bebyggelse västra om kvarteret. 

Båda byggnaderna i kvarteret Frölich tillåts byggas på med två våningar. På den norra byggnaden inom 
Frölich och på Komministerängen sätts krav på sadeltak med minst 30 graders lutning för att knyta an till 
övrig bebyggelse i Nytorgstaden. För det södra huset tillåts ett flackare tak, i likhet med det intilliggande 
kommunhuset. 

Reparatören 5 

I detta kvarter finns ambitionen att bygga om och till byggnadskroppen som vänder sig mot Trollhättevägen. 
Tvärs över korsningen är ett höghus på 23 våningar under uppförande. För att möta det nya huset och 
skapa en nedtrappning mot Nytorgstaden föreslås en byggrätt på 14 våningar i hörnet närmast korsningen. 

Resten av kvarteret blir lägre, med en byggrätt motsvarande 6-8 våningar utmed resterande delen av 
byggrätten längs Trollhättevägen samt en byggnadsvolym som motsvarar dagens utformning för resten av 
byggnadskroppen. Kvarteret kan rymma både verksamheter och bostäder och i markplan studeras 
möjligheten att inhysa en saluhall. Mot Uddevallavägen läggs korsmark för att exempelvis rymma 
uteserveringar.
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Borgarparken

Här föreslås en byggrätt för en ny byggnadskropp på den yta som idag består av parkering. Byggnadens 
höjd och volym har anpassats för att formmässigt smälta samman med intilliggande byggnadskroppar. De 
befintliga lamellhusen planläggs motsvarande deras befintliga byggrätter.

Blåsippan

För Blåsippan skapas en flexibel byggrätt. Där den tidigare förskolan Floraparken har legat ges en utökad 
byggrätt som möjliggör att hela eller delar av kvarteret bebyggs. Antingen genom att hela kvarteret byggs 
om, eller att en ny byggnadskropp uppförs där förskolan tidigare har legat. Kvarterets byggnader tillåts bli 
upp till fem våningar. Utformning och gestaltning för de nya byggnaderna föreslås att följa områdets 
principer; en modern och lekfull tolkning av 50-talet, med subtil variation och omsorg om detaljer som 
balkonger, entréer och materialval.  

Hela ytan för Blåsippan planläggs för bostäder men möjliggör även för skolverksamhet. Som det ser ut idag 
kommer behovet av förskolor lösas utanför planområdet, men att ha möjligheten att anlägga en förskola om 
behov skulle visa sig uppstå i framtiden ses som positivt. I kvarteret ges möjligheter till en överdäckat 
parkeringsgarage med upphöjd innergård. 

En mindre, tillkommande byggrätt i tre våningar föreslås inne på den stora gården vid Blåsippan. I nuläget 
finns inga planer på att bebygga ytan, men byggrätten ger en större flexibilitet för anpassning av kvarteret 
efter framtida behov.  
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Reparatören 6

Inga förändringar planeras för byggnaderna inom Reparatören 6. Byggrätterna ges något generösare 
volymer om någon av fastighetsägarna skulle se behov av om- och tillbyggnad i framtiden. Reparatörens 
tre flyglar som är vända bort från Trollhättevägen tillåts höjas från tre till fem våningar vid en eventuell 
framtida ombyggnad, om behovet skulle uppstå.  

Sadelmakaren

På den östra delen av fastigheten Sadelmakaren som idag är en skogsbevuxen slänt föreslås en ny byggrätt 
för bostäder. Byggrätten anpassas efter terrängen och den bäck som flyter genom området. Bäcken med 
ett visst skyddsområde emot ny bebyggelse planläggs som naturmark. Sluttningen är bitvis brant med en 
stor höjdskillnad mellan de övre och nedre delarna av byggrätten, vilket möjliggör flera suterrängvåningar. 
För att på bästa sätt kunna anpassa tillkommande bostadshus till platsen ges en flexibel byggrätt, som 
avgränsas i höjd och bruttoarea för att begränsa den totala byggnadsvolymen på fastigheten. Inga 
förändringar föreslås för de befintliga bostadshusen som finns inom kvarteret Sadelmakaren.

Byggnader som förändras
Vid genomförande av detaljplanen kan vissa befintliga byggnader inom planområdet behöva rivas för att 
ersättas med nya byggnader. Omfattningen för den planerade förändringen redovisas i illustrationen nedan. 
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Hus som eventuellt påverkas, förändras eller ersätts vid plangenomförande. 

Stråk, gator och trafik
Fler bostäder, handel och service i Nytorgstaden medför ökade trafikmängder i centrum. Det är viktigt att 
boende, verksamma och besökande i stadskärnan i högre grad än idag kan gå till fots, använda cykel eller 
kollektivtrafik för vardagens resor. En högre andel av gående och cyklande i stadskärnan är en förutsättning 
för att kunna skapa en attraktivare stadsmiljö, då det ger underlag för fler målpunkter och verksamheter i 
gaturummet. Det ger dessutom bättre förutsättningar för att minska energianvändning och utsläpp till en 
hållbar nivå. 

Nytorgstadens centrala placering gör det till en viktig länk som har potentialen att binda samman de 
omkringliggande stadsdelarna och målpunkterna, och skapa en sammanhållen stadskärna. 
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Viktiga välbefolkade stråk genom planområdet, före och efter plangenomförande.

Förutsättningar
Efter uppförandet av det nya Kongahällaområdet går nu ett viktigt, och välbefolkat stråk från Kongahälla 
köpcenter till korsningen vid Mimers hus. Det finns även ett äldre huvudstråk genom Liljedal. Stråket längs 
Uddevallavägen genom planområdet ligger mitt emellan dessa stråk och har potentialen att knyta samman 
de olika delarna av stadskärnan. 

Stadskärnan är den del av Kungälv som har den största trafikbelastningen, främst när det uppstår 
trafikolyckor eller andra störningar på E6 och många bilister kör genom Kungälv. Uddevallavägen utgör ett 
viktigt stråk men kan också upplevas som en barriär i och med sin stora skala och flertalet körfält. Här 

saknas överbryggande element som binder ihop de 
två sidorna av gatan. De idag viktiga stråken för 
gång- och cykeltrafikanter påverkas negativt på de 
platser där de måste korsa Uddevallavägen. 

I närområdet finns flera skolor vilket medför att det 
idag är många barn och ungdomar som rör sig 
genom planområdet på väg till och från skolan. Ivar 
Claessons gata är ett av de stråk som många unga 
använder för att ta sig till och från skola. Inom och 
runt om planområdet finns flera viktiga målpunkter. 
På bilden till vänster visas de målpunkter som ligger 
inom och i direkt anslutning till planområdet samt de 
stråk och rörelseriktningar som används för att nå 
målpunkterna. 

Ytterligare viktiga målpunkter finns i förlängningen av 
huvudstråket mot Kongahälla respektive Liljedal.

Viktiga målpunkter inom planområdet.
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Viktiga målpunkter längs huvudstråket från Kongahälla, genom Nytorgstaden och vidare genom Liljedal.

I samband med planprogrammet genomfördes en social konsekvensanalys (SKA) där människor 
intervjuades på plats inom planområdet om hur de rör sig och upplever området. De uppmanades att peka 
ut vilka stråk som var mest använda, samt var det upplevdes som svårt att ta sig fram, långa avstånd eller 
var otryggt. Uddevallavägen uppgavs upplevas som ett stråk som karaktäriserades av stor skala, långa 
avstånd och få övergångar. 

Planförslag 
Områdets placering mellan bebyggelsen och målpunkterna i Kongahälla respektive Liljedal har en stor 
potential. Gator och torg avses fungera som mötesplatser för så många olika grupper som möjligt och kan 
utformas så att sträckan genom Nytorgstaden knyter samman de omkringliggande områdena samtidigt som 
stråket blir en målpunkt i sig. Med en genomarbetad utformning av stadsrummet kan stråket genom 
planområdet längs Uddevallavägen bli en naturlig förlängning av de angränsande stråken som bidrar till att 
länka samman stadens olika målpunkter och förkorta det mentala avståndet mellan dem.

Huvudstråket längs Uddevallavägen är av vikt för många olika trafikslag och funktioner (kollektivtrafik, 
gående, cyklister, bilar med flera) och planeras att förstärkas och göras mer tillgängligt samt attraktivt. En 
stadsmässig miljö kommer att eftersträvas, där det finns ett urval av olika funktioner, samtidigt som stråket 
kommer utgöra en omväxlande och intressant omgivning.  Gestaltningen av gaturummen blir viktig och 
kommunen planerar en utformning med fokus på trygghet, trafiksäkerhet, belysning, trädrader och 
planteringar. Gaturummets gestaltning kan även användas för att förstärka den karaktär och identitet som 
eftersträvas för att hålla samman Nytorgstaden. 

För att stärka både det längsgående stråket längs Uddevallavägen och de tvärgående rörelsemönster som 
korsar vägen blir det viktigt att försöka överbrygga den barriäreffekt som Uddevallavägen utgör idag. 
Barriäreffekten har en stark koppling till gatans bredd, trafikens hastighet och det stora antal fordon som 
belastar gatan. Trafikförhållandena längs gatan blir avgörande för utvecklingen i Nytorgstaden. 

Att många barn och unga rör sig genom området på väg till och från skolan ger liv och rörelse till stadsdelen, 
men det blir också av extra stor vikt att det finns en trafiksäker och trygg miljö, med bilfria stråk mellan skolor 
och bostäder. Extra stor vikt ska läggas på trafiksäkerheten där fordon, cyklar och gående ska samsas. 
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Exempelvis i korsningen mellan Ivar Claessons gata och Torggatan och för korsningen mellan 
Trollhättevägen och Floragatan där gående ska kunna passera korsningen och röra sig utmed stråken på 
ett säkert sätt.

GC-Stråk inom och igenom planområdet efter plangenomförande. 

Gatunät 
Förutsättningar
Uddevallavägen sträcker sig igenom planområdet som den självklara huvudgatan. Längs planområdets 
nordvästra avgränsning går Trollhättevägen, även den en huvudgata i området. Utöver dessa större vägar 
går flera mindre gator in bland husen i planområdet. Dessa är Ivar Claessons gata, Torggatan, 
Borgarparken, Floragatan och Rexegatan med flera. Hastighetsbegränsningen är idag 50 km/h på samtliga 
gator utom på Floragatan och Ivar Claessons gata där det är 30 km/h.

Punkt 15/22, Bilaga 3: Planbeskrivning - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 1 1 m fl Nytorgstaden



Kungälvs kommun 
Ärende: KS2020/1064

33

Gatunätet efter genomförande.

 
Foton över Uddevallavägen från söder och från norr. Gaturummet är brett och odefinierat, och ger inte 
karaktären av en tät centrumgata.
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Foto över Trollhättevägen från korsningen Foto över Ivar Claessons gata där trafik-
med Uddevallavägen. Framför Mimers hus säkerheten måste beaktas i extra hög grad.
fortsätter gångytans markbeläggning ut över 
bilvägen.

Planförslag
Den största planerade gatuförändringen i planområdet gäller Uddevallavägen. Gatan planeras för 
ombyggnad; både genom att gaturummet anpassas till nya byggnadskroppar som definierar gaturummet 
och med en ny utformning av själva gatan. Fokus kommer vara på kollektivtrafiken, planteringar och 
tillgänglighetsanpassade gång- och cykelstråk. 

Även flera av de övriga gatorna i området kommer behöva anpassas i och med plangenomförandet. Inte 
minst Torggatan och Ivar Claessons gata, då tillkommande bostäder kommer att innebära en trafikökning 
på dessa gator. Trafikflödet och gatuutformningen behöver anpassas för att trafiken ska kunna flyta på 
smidigt samtidigt som det skapas en trygg och säker miljö för fotgängare och cyklister

Inför detaljplanens granskningsskede kommer trafiksituationen i och utanför planområdet att studeras vidare 
och en trafikutredning kommer tas fram. Där finns möjlighet att studera och identifiera trafikflöden och 
trafikmängder alstrade av tillkommande bebyggelse samt konsekvenser på stadens vägnät.

Uddevallavägen
Uddevallavägen föreslås få en helt annan karaktär efter plangenomförandet. Avståndet mellan husen 
smalnas av på flera ställen för att ge ett tydligare definierat gaturum. Gatans bredd och avståndet mellan 
husen föreslås att variera något mellan olika delar längs gatan, men kommer att vara cirka 26 - 32 meter. 
Inom denna yta finns utrymme för både körbanor, nya körfält för kollektivtrafiken, planteringar med trädrader 
samt ytor för gående- och cyklister.

På solsidan av gatan kan ytor för flanerande, vila, grönska, uteserveringar och längsgående parkering att 
möjliggöras. På gatans sydsida anläggs ett rymligt regionalt cykelstråk intill gångbanan. 

För att ge bättre förutsättningar för kollektivtrafiken studeras nu möjligheten till separata körfält för 
kollektivtrafik. Gatusektionens innehåll kommer att variera på sträckan igenom planområdet. Bredd på 
planteringar, trädrader, längsgående parkering och möjlighet för leveranser att angöra längs gatan kommer 
att anpassas efter behov och tillgängligt utrymme på olika delar av sträckan.

Säkra och trygga passager över Uddevallavägen ska finnas på flera platser för gående- och cyklister. 
Tydliga passager minskar barriäreffekten och gör det både enklare och tryggare att korsa Uddevallavägen. 
Vid Nytorget föreslås att ett brett parti med liknande gatsten som på torgytan fortsätter ut över vägbanan. 
Ytan blir en förlängning av torget där det ska vara tydligt att gående och cyklister ska kunna korsa gatan. 
Ytan ska fysiskt utformas till att vara på de gåendes villkor och avser minska barriäreffekten som 
Uddevallavägen utgör idag. Tydlig utformning som binder samman i öst-västlig riktning och bryter av det av 
den långa nord-sydliga gatusträckan bildar ett mer sammanhängande stadsrum som även kan minska det 
mentala avståndet mellan den östra och västra sidan av Uddevallavägen. 

Punkt 15/22, Bilaga 3: Planbeskrivning - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 1 1 m fl Nytorgstaden



Kungälvs kommun 
Ärende: KS2020/1064

35

Exempel på möjlig utformning av Uddevallavägen, med det nya torget i mitten. 

 

Olika exempel på gatusektioner genom del av Uddevallavägen efter genomförande. Vyn är tagen i höjd med det 
befintliga torget. 
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Exempel på gatusektion genom del av Uddevallavägen efter genomförande. Vyn är tagen över det nya 
torget med kommande byggnation. 

Torggatan och Ivar Claessons gata
Ivar Claessons gata länkas samman med Torggatan. Vändplatsen i änden på Ivar Claessons gata ges 
utrymme att byggas om till en körbar torgyta som utformas på de gåendes villkor, en så kallad shared space. 
Ytan bör utformas så att trafiken saktar ner med hjälp av gatubeläggning, planteringar och inredning i 
gaturummet, samtidigt som det är möjligt för fordon att korsa ytan. Behovet att nå den innersta av de 
befintliga villorna längs gatan kvarstår; både för boende och för sopbil. För att minska genomfartstrafiken 
pågår det även diskussioner om att del av Ivar Claessons gata kan enkelriktas och smalnas av, exempelvis 
med trädplantering i gaturummet. Inom gatuområdet finns utrymme att förlägga en cykelbana utmed Ivar 
Claessons gata.

Trollhättevägen
Utfarten från Torggatan till Trollhättevägen har redan i dagsläget en hög trafikbelastning vid vissa tidpunkter. 
Med tillkommande bostäder inom planområdet kommer ytterligare trafik tillkomma på gatan. För att få ett 
funktionellt trafikflöde kommer någon form av åtgärd att behövas i korsningen. Kommunen kommer att 
studera konsekvenser av trafiksignal kontra cirkulationsplats samt framtida utformning med exempelvis 
kollektivtrafikkörfält i riktning mot resecentrum. Utrymmet i plankartan har anpassats för att kunna möjliggöra 
flera alternativa lösningar för korsningen. 

Gång- och cykeltrafik
Förutsättningar
Kungälvs kommun har en ”Plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel” där det anges att Kungälvs 
stadskärna ska ha bra möjligheter för gång- och cykel med väl utformade gång- och cykelbanor. Att bo i 
promenad- och cykelvänliga områden bidrar till ökad fysisk aktivitet bland invånarna. Om fler väljer att gå 
och cykla i stället för att ta bilen leder detta till minskad miljöpåverkan, minskad trängsel och dessutom bättre 
folkhälsa. Många bilresor som görs är kortare än 5 kilometer och skulle för många enkelt kunna bytas mot 
en cykelresa eller promenad.
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Många gång och cykelstråk korsar planområdet 
idag, men det är bilen som dominerar resor inom 
området. Gångbanor finns längs de flesta av 
planområdets gator samt genom bostadsgården vid 
Blåsippan. 

Längs Trollhättevägen och Uddevallavägen finns 
separerade cykelbanor. Ytterligare cykelstråk 
kommer norrifrån, längs Ivar Claessons gata, men 
på del av cykelstråket som går genom planområdet 
är cyklisterna hänvisade till bilvägens körbana eller 
trottoaren. Detta stråk ansluter sedan till Västra 
parken eller Nytorget. Utöver dessa huvudstråk finns 
det gott om smitvägar genom bebyggelsen som kan 
användas av både gående och cyklister. 

Planförslag
Cykelförbindelserna är en viktig del i kommunikationsnätet. Det blir viktigt att i framtiden separera gång- och 
cykelbanor från biltrafiken för ökad säkerhet och kortare pendlingstider med cykel. Detta ger cykeln som 
fordon möjlighet att konkurrera med andra färdmedel. Även cykelparkering behöver anläggas i anslutning 
till verksamheter och andra målpunkter. 

Ett nytt huvudcykelstråk för cykel kommer att anläggas längs Uddevallavägens sydvästra sida. Trottoaren 
längs Ivar Claessons gata föreslås byggas om till en mer tilltagen gång- och cykelbana som sedan ansluter 
till gångbanor med cykelmöjlighet genom Västra parken. Kommunen kommer också att studera möjligheten 
att förlägga gång- och cykelbana på båda sidor av Trollhättevägen fram till Floragatan.

Vid de korsningspunkter där de olika trafikslagen möts är det av högsta vikt att trafiklösningarna utförs på 
ett säkert sätt. Där gående, cyklister och biltrafik möts bör passagen utformas utifrån oskyddade trafikanters 
villkor. Korsningspunkter utformas med fördel så att gående har företräde och därefter cyklister. 

  
Gångstråk efter plangenomförande.                Cykelstråk efter plangenomförande.

Kollektivtrafik
Förutsättningar
Mål och förutsättningar för kollektivtrafiken i Kungälv är formulerade i ”Plan för Konkurrenskraftig 
kollektivtrafik 2019”. Huvudgatorna Uddevallavägen och Trollhättevägen trafikeras idag av lokalbussar med 

Befintliga cykelstråk inom planområdet.
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ett stort antal linjer. Vid hållplatsen Västra parken, längs Uddevallavägen stannar även expressbussar till 
Göteborg och möjliggör därmed att regional kollektivtrafik finns tillgänglig för boende i närmiljön. Övrig 
regional kollektivtrafik avgår från resecentrum i anslutning till E6, Komarken och Kongahälla. Regional 
tågtrafik kan nås via Ytterby- och Bohus station.

 
Befintlig kollektiv trafiksituation. Kollektivtrafik efter plangenomförande. 

Planförslag 
Utöver cykeln som alternativ till bilen är det även viktigt med tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik. 
Just nu ser kommunen, tillsammans med Västtrafik över framtida kollektivtrafiklösningar för Kungälv. 

Utvecklingen kommer att gå mot att Kungälv och Ytterby får utökad stadstrafik, där bland annat 
Uddevallavägen blir en viktig del i detta system. Regionala resor planeras att i framtiden utgå från 
Resecentrum vid E6 som blir en bra bytespunkt samt med tåg via Bohusbanan från Ytterby station, delar 
av dessa kan åka genom planområdet på vägen igenom Kungälv, från fästningen till resecentrum. Framtida 
kollektivtrafiksystem planeras att frekvent ansluta med matarbussar till dessa stationer. Detta kan komma 
att innebära fler byten men en bättre tätortstrafik.

För Uddevallavägen pågår det diskussioner om hur kollektivtrafiken ska kunna förbättras. I plankartan görs 
det utrymme för nya busskörfält. Gatan har idag hög trafikbelastning, och med busskörfälten underlättas 
framkomligheten för kollektivtrafiken. Placering, antal och utformning av körfälten är fortfarande en fråga 
som studeras, och som kommer att redovisas tydligare i planens granskningsskede.

Placeringen av busshållplatser inom planområdet kommer att utredas vidare. De hållplatslägen som finns 
vid Västra parken idag kan komma att flyttas och byggas om beroende på Uddevallavägens nya utformning. 
Det har föreslagits att det ena hållplatsläget ska ligga vid Nytorget, men då vägens utformning fortfarande 
inte är färdigstuderad kan det komma att justeras inför granskningshandlingen.

Cykelparkering
Förutsättningar
Kungälv har idag övergripande mål gällande cykelparkering dels i ”Plan för attraktiva miljöer och stråk för 
gång och cykel ”och dels i ”Plan för smart och effektiv parkering” där krav på antal cykelparkeringar per 
bostad och olika verksamheter anges. I planen formuleras i det övergripande målet som: Boende och 
besökare i Kungälvs kommun ska enkelt kunna gå och cykla på säkra och trygga vägar. Med kommunens 
ambition om att öka andelen gång- och cykeltrafikanter, och att jobba efter miljömålen samt Agenda 2030 
krävs ett utökat fokus på parkeringsfrågorna för cyklar.

Idag finns det några större cykelparkeringar i anslutning till viktiga målpunkter inom planområdet. Bland 
annat cykelparkering under tak vid busshållplatsen Västra parken på Uddevallavägens sydvästra sida. 
Cykelparkering i anslutning till busshållplatser finns på flera platser, även utanför planområdet, för att 
förbättra möjligheten till kombinationsresande, dvs de som cyklar till och från en busshållplats och sedan 
använder sig av kollektivtrafik resterande bit. På det befintliga Nytorget finns cykelparkering med och 

Punkt 15/22, Bilaga 3: Planbeskrivning - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 1 1 m fl Nytorgstaden



Kungälvs kommun 
Ärende: KS2020/1064

39

möjlighet att låsa fast cykeln och på det gamla busstorget, som används som parkeringsplats i väntan på 
byggnation finns cykelparkering under skärmtak. I övrigt finns det olika typer av cykelparkeringar i centrala 
Kungälv, bland annat i anknytning till resecentrum, Kongahälla och Mimer. Inom fastigheterna finns ofta 
olika typer av möjligheter för cykelparkering, till exempel i cykelgarage eller ställplatser på gårdarna eller i 
anslutning till entréer för bostäder och verksamheter. 

Det finns idag kommunala cykelpumpstationer på sju olika ställen i kommunen. Dessa är placerade vid 
större parkeringsplatser för cyklar, inklusive den som finns vid busshållplatsen Västra parken.

Planförslag
Planförslaget kommer innebära ett större fokus för att lösa cykelparkeringar inom planområdet. För att 
cykeln ska kunna bli ett mer attraktivt och konkurrerande alternativ till bil föreslås flera möjligheter att parkera 
inom olika delar av planområdet. 

Med planförslaget kommer de befintliga parkeringar som finns på Nytorget och gamla busstorget att 
försvinna men det kommer även att tillkomma cykelparkeringar på flera ställen inom planområdet. Nya 
cykelparkeringar bör anläggas i anslutning till cykelbanorna, som planeras att byggas ut i och med planen. 
Med det framväxande användandet av cykel vill även kommunen kunna tillgodose önskan om att kunna 
komma så nära sin destination som möjligt för besökare i Nytorgstaden. I enlighet med trafikplanen bör 
parkering möjliggöras för olika modeller och typer av cyklar, till exempel lådcyklar.

Exakt placering och antal av cykelparkering inom planområdet kommer att studeras vidare, men bör 
placeras i anslutning till målpunkter och entréer. Det kan även bli aktuellt med cykelparkeringar längs 
Uddevallavägen. 

Bilparkering
Förutsättningar
Rörande bilparkeringar finns det idag både allmänna och privata sådana inom planområdet. De flesta av 
bostadshusen löser sitt parkeringsbehov i anslutning till bostäderna. Både i form av garage och som öppen 
markparkering. Från Borgarparken finns idag nedfart till ett större underjordiskt garage som försörjer de 
intilliggande kvarteren med parkeringsplatser. Efter att resecentrum flyttades till E6 har hela det gamla 
busstorget utnyttjats som allmän parkeringsyta. Denna parkeringsyta är tänkt att vara en tillfällig 
parkeringslösning fram tills plangenomförandet. Ett mindre antal längsgående parkeringar finns idag utmed 
Uddevallavägen. 

Foto över Gamla busstorget som är den största allmänna parkeringsytan inom planområdet.

Senaste parkeringsnorm för Kungälv, ”Plan för smart och effektiv parkering”, blev antagen under 2021. I 
parkeringsnormen anges behovet av parkeringar för bostäder och olika verksamheter indelat i fyra olika 
zoner. Huvuddelen av planområdet Nytorgstaden ligger enligt parkeringsnorm inom zonindelning A 
(innerstaden) medan kvarteret Sadelmakaren ligger inom zonindelning B (mellanstaden). 

I Kungälvs parkeringsnorm anges att behovet av bilparkeringar ska lösas genom användning av egen mark 
eller genom avtal om parkeringsfriköp. En kontroll av möjligheten att kunna nyttja reducerade, flexibla 
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parkeringstal ska ske inför varje ny byggnation. Byggnationsprojektet behöver då uppfylla ett antal ställda 
mobilitetskrav från kommunen beträffande tillgång till kollektivtrafik, bilpool eller cykelinfrastruktur. 
Uppfyllande av det så kallade kollektivtrafikpaketet innebär 10 % reduktion av parkeringstalen, medan 
bilpoolspaketet och cykelpoolspaketet kan innebära ytterligare 5 % reduktion vardera.

Parkeringsnormen enligt 2021 anger ett stort behov av besöksparkeringar för handel och restaurang, 20 
respektive 15 P-platser per 1000 BTA, som gäller för hela Kungälvs kommun, likvärdigt för alla zoner. Sett 
till centrala Kungälv så är parkeringstalet för handel/restaurang därmed högt i jämförelse med likvärdiga 
orter och deras centrum/stadskärnor. Detta P-behov per yta är svårt att förena med en tät stadskärna då 
parkeringen kräver mycket yta. Utredning pågår inom kommunens förvaltning och det har föreslagits att 
parkeringsnormen bör revideras med hänsyn till parkering för handel, kontor och restauranger. För bostäder 
anges i parkeringsnormen ett behov av 8 P-platser per 1000 BTA, alternativt kan byggherren vid bygglov 
tillämpa en parkeringsnorm per enhet. 

Planförslag 
För att använda marken i centrala Kungälv på bästa sätt kommer parkeringar för handel/restaurang och 
kontor samnyttjas i gemensamma anläggningar. Dessa är belägna utanför planområdet, men inom 
gångavstånd från alla delar av Nytorgstaden förutom Sadelmakaren 10. 

10 min gång från P Tre Kungar     10 min gång från 
Nytorget 

Längs Uddevallavägen finns utrymme för ett antal längsgående parkeringar. Plankartan anger ”gata” för att 
ge möjlighet för olika användning över tid, i början av detaljplanens genomförande kan utrymmet användas 
för korttidsparkering för besök och handel, om önskemål finns kan ytan i framtiden i stället användas för 
grönt stråk, uteservering, cykelparkering eller något annat. 

Gällande bostadsparkering har planförslaget utrymme för att lösa hela behovet av bostadsparkeringar enligt 
gällande parkeringsnorm inom varje fastighets kvartersmark (förutom fastighet Gamla Busstorget och 
Borgarparken). För att rymma dessa parkeringsplatser möjliggörs överdäckade parkeringar mellan 
byggnaderna i de nybyggda kvarteren så att en upphöjd grön innergård skapas. Dessa överdäckningar 
föreslås i plankartan i kvarteren Köpmannen, Centrum, Komministerängen och Blåsippan.
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Fastigheter där överdäckade parkeringar kan tillåtas

För nya bostäder på Gamla busstorget och Borgarparken väntas boendeparkeringen till största del lösas 
genom parkeringsfriköp och samnyttjande i parkeringshuset Tre Kungar, strax nordväst om Nytorgstaden 
samt vid den parkeringsyta som finns i Liljedal. 

Till detaljplanens granskningsskede kommer dialog föras om eventuellt ytterligare antal bostads-
parkeringsplatser ska samnyttjas i gemensam anläggning strax utanför planområdet. Det finns enligt 
kommunens beräkningar tillräckligt med lediga P-platser i gemensamma anläggningar för att möta det nya 
behovet från Nytorgstaden för boende och handel och övriga verksamheter.

Utryckningstrafik
Förutsättningar
Uddevallavägen är en av stadens huvudvägar för utryckningstrafik. Gatan är idag hårt trafikerad, särskilt 
om det blir stopp på E6, vilket kan innebära problem för Räddningstjänstens framkomlighet. 

Planförslag
För att garantera framkomlighet för utryckningstrafik måste Uddevallavägen utformas på ett sådant sätt att 
det finns möjlighet för trafikanter att köra åt sidan och frigöra en 3 meter bred köryta för utryckningsfordon. 
Inom planlagt gatuområde finns det goda förutsättningar att utforma gatan enligt Räddningstjänstens krav, 
särskilt om gatan utformas med kollektivtrafikkörfält. Köryta för utryckningsfordon ska vara dimensionerad 
för att klara det axeltryck som utryckningsfordonen medför. 

Byggnader ska utformas för att klara gällande krav på utrymning och åtkomst för Räddningstjänsten. 
Antingen genom att Räddningstjänsten kan komma intill byggnadernas fasader med stegbilar eller i vissa 
fall bärbara stegar, eller genom att byggnaderna utförs med brandskyddade trapphus. För nya byggnader 
kommer det inför bygglov och startbesked bevakas att husen följer gällande krav. Vid ombyggnad av 
höghuset i kvarteret Centrum, kommer det troligtvis krävas att trapphuset byggs för att klara dagens krav 
för brandsäkra trapphus, vilket bedöms vara genomförbart genom mindre förändringar inom byggnaden. 

Offentliga rum
Torg
Förutsättningar
Nytorget ligger i stadskärnans mitt och är en viktig offentlig plats i staden. Torget kantas idag i norr och öster 
av två byggnader uppförda under 50-talet. Dessa har en arkadgång för handel i bottenplan. På torget finns 
utrymme för torghandel, både i fasta bodar och på den öppna torgytan som bidrar till torgkaraktären. 
Handeln runt torget är idag mindre än den har varit, bland annat då stor del av handeln i staden flyttat in i 
köpcentret Kongahälla. Några butiker och verksamheter finns fortfarande kvar vid torget och den öppna 
torgytan fyller en funktion som offentlig plats för invånare och besökare att ta i anspråk.
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Nytorget karaktäriseras idag av att det ofta upplevs tomt. För att öka underlaget för handeln krävs troligen 
inte bara en ny utformning utan även ett tillskott av bostäder och arbetsplatser inom planområdet. Att 
Uddevallavägen är så fordonsdominerad kan också påverka torgets användning då gaturummet dessutom 
är stort och odefinierat på ett sätt som innebär att de förutsättningar som finns för ett myllrande stadsliv på 
torget och längs Uddevallavägen inte kan tas tillvara fullt ut. Utöver dessa torgytor är Uddevallavägens 
gångbana på några ställen så bred att gångytan nästan får en torgkaraktär. Framför allt vid kvarteret 
Repslagaren, intill korsningen mot Trollhättevägen, där det finns en yta med uteserveringar intill gångbanan.  

Foto över Nytorget.

  
Foton över Nytorget. 

Uteserveringar vid gångbana.

Planförslag
Allmänna platser, som gator och torg, ska fungera som arenor för möten mellan människor. Barn och ungas 
perspektiv ska särskilt beaktas när gator och torg byggs om, liksom tillgänglighet för alla människor. Behovet 
av framkomlighet för bilar ska avvägas mot en god upplevelse av stadskärnan för fotgängare och cyklister 
utifrån hållbarhetsmålen. 
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Den nya struktur som föreslås erbjuder nya 
anledningar att vistas utomhus i staden. Längs 
Uddevallavägen kommer det finnas en variation av 
uttryck och funktioner som lockar till att stanna upp 
på vägen på promenaden genom stadskärnan. 
Nytorget blir den största öppna torgytan inom 
planområdet, men ytterligare två mindre ytor 
planläggs för användningen torg. Dessa kan ge en 
variation i gaturummet, med små öppna platser som 
kan innehålla grönska, sittplatser eller konst. 

För att stadskärnan ska bli en attraktiv plats krävs 
hög ambitionsnivå vad gäller utformning, materialval och skötsel. Kommunen ska i fortsättningen arbeta 
vidare med att studera utformningen av gator och torg för att säkerställa att offentliga platser tillvaratas och 
framhävs. Sammantaget bidrar de till upplevelsen av helheten i Nytorgstaden.

Nytorget
Nytorget ligger i stadskärnans mitt och utgör en viktig offentlig plats för invånare och besökare att ta i 
anspråk. Målsättningen är att det offentliga rummet som utgörs av Nytorget ska stärkas och återbefolkas 
för att åter bli en samlande plats. Ett ökat invånarantal i stadskärnan ger underlag för många typer av 
aktiviteter och oväntade händelser. 

Torget planeras att flyttas något söderut, mot Västra parken, jämfört med dagens läge. Det ger utrymme för 
ett nytt bostadskvarter i torgets tidigare läge, medan det nya torget placeras där busstorget ligger idag. 
Torget placeras närmre Västra parken, som binds samman med torget genom en gångpassage mellan 
husen. Detta innebär ett närmre samband mot parken och blir en etapp av det stråk Nytorgsstaden ska vara 
mellan Gamla staden och Nya staden. Det skapar också en öppenhet med goda solförhållanden som 
behålls för punkthusen i Centrumkvarteret. Mot Uddevallavägen skapas en mindre byggrätt i en våning som 
kan rama in torget och samtidigt vara avskärmande mot trafiken längs Uddevallavägen. Byggnaden kan 
exempelvis inrymma en servering, kiosk, cykelparkering eller torghandel och på byggnadens tak finns 
möjlighet att anlägga en uteservering med kvällssol. Byggnaden föreslås ligga längre ut mot gatan än 
omgivande bebyggelse för att bli en markering för torget och för de som kommer längs Uddevallavägen. 
Byggrättens södra fasad vinklas för att leda in gående på torget. 

På flera av byggnaderna som ramar in torget ges byggrätter för utskjutande fasader på markplan. Detta kan 
ge upplevelsen av en mindre skala samt skapar en händelse mellan de höga husen och torgytan. Entréer 
förläggs mot torget.  Den karaktär som finns på dagens torg bör eftersträvas och några 50 tals-aspekter ska 
gå att känna igen även vid det nya torget.

Principillustration som visar lägre utbyggnader/arkader i bottenvåningarna. 

Rörelsemönster och variation i stråket längs 
Uddevallavägen.
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Den befintliga Trekungastatyn föreslås flyttas med till torgets nya läge.

Torgets markbeläggning föreslås fortsätta över 
Uddevallavägen, som en förlängning av torget som binder 
samman torgytan med funktioner och verksamheter på 
andra sidan Uddevallavägen, och motverkar den 
barriärliknande avståndet vägen associeras med. En 
markbeläggning som förlänger torget blir även en 
markering för bilisterna att hålla nere farten då denna yta är 
på de gåendes villkor.

Västra parken
Förutsättningar 
Parker är platser som bidrar med åtskilliga värden som är viktiga för människors hälsa och välbefinnande. 
De är platser där vi kan finna mental återhämtning och ny inspiration. De kan locka oss till lek och rörelse 
och social interaktion. Till skillnad mot torgmiljöer och andra offentliga platser ställer parkmiljöer sällan krav 
på konsumtion. I stället för att träffas på ett café kan man göra en hemmagjord picknick och mötas i parken, 
eller ha som utgångpunkt vid olika aktiviteter. Därför har centrala parker, likt Västra parken, en viktig social 
roll att fylla i städer.

Västra parken är idag inte fullt utnyttjad. Parken har förvisso rekreativa världen och goda solförhållanden 
men det finns vare sig platser att sitta i hel avskildhet och finna lugn eller samlande funktioner som skapar 
samvaro. I de södra delarna finns en yta för food-trucks med mindre uteserveringar under sommarhalvåret 
vilken till viss del aktiverar parken. Eftersom busshållplatsen ligger i anslutning till parken rör sig en hel del 
människor genom den men få stannar till. Uddevallavägen idag ger inte heller Västra parken det lugn som 
oftast associeras med parker då trafiken är tät och den trafikerade vägen nästan möter parkytan.  

Planförslag 
I och med förslaget kommer Västra parkens storlek öka genom att delar av parkeringen på gamla busstorget 
tas i anspråk. Med den utökade ytan och fler boende i närområdet ser kommunen en möjlighet att utveckla 
Västra parken till att bli mer av en stadspark. Med fler rumsbildningar, planteringar och lekvärden kan parken 
utvecklas till en social mötesplats för boende i Nytorgstaden och närområdet.

Parken kommer i och med förslaget få ett nytt rumsligt sammanhang. En ny byggrätt på parkeringen ger 
möjligheter för uteservering mot parken där det är sol en bit fram på eftermiddagen. Eftersom Nytorget 
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föreslås att förflyttas något söder ut kommer torget och parken mötas på ett tydligare sätt och det kommer 
finnas en passage mellan dem för att tydligare binda ihop gångstråken mellan Nytorgstaden och Västra 
parken. 

Handel och service
Förutsättningar
Nytorgstaden innehåller idag ett varierat utbud av verksamheter; från små restauranger till 
fastighetsmäklare, bank och apotek. I och med de senare årens utveckling, och nya områden i staden kan 
området upplevas något folktomt. Det är främst under dagtid som invånarna i Kungälv rör sig inom området, 
i första hand i anslutning till Uddevallavägen, tidigare Busstorget och Nytorget. Att Busstorget är en temporär 
parkeringsplats har inverkan på rörelsemönster och trafik.  Utbildningsverksamheterna såsom Mimers hus, 
Komvux och svenska för invandrare drar också besökande till området. Några myndigheter, som 
Skatteverket och Arbetsförmedlingen har lokaler inom området och kommunhuset angränsar planområdets 
södra hörn. Närmaste större mataffär är Ica Maxi som ligger strax utanför planområdet. Ytterligare handel 
är framför allt koncentrerad till Kongahälla köpcentrum, och till viss del till Liljedal på varsin sida av området.  

Planförslag
Kungälv håller på att utvecklas till en tät stad med flera olika handelsplatser och stråk. En växande 
dagbefolkning genom kontor och andra arbetsplatser samt ökad befolkningstäthet skapar förutsättningar för 
mångfald inom handeln och andra verksamheter. Ett stort och varierat utbud av handel och service är i sin 
tur en förutsättning för att människor med lägre mobilitet (till exempel funktionsvarierade och äldre) inte ska 
utestängas från att bo och vistas i området. 

I Nytorgstaden fokuseras handel och verksamheter till huvudstråket längs Uddevallavägen, Västra parken 
samt Nytorget. Husens bottenvåningar längs Uddevallavägen, Nytorget och Västra parken ska vara aktiva 
och bidra till att ge staden liv och trygghet genom handel, service, verksamheter, restauranger och caféer. 
I stor utsträckning förespråkas lokal handel med närbutiker, service och verksamheter som inte genererar 
så mycket biltrafik. Verksamheter möjliggörs med bestämmelse centrum i plankartan och en 
planbestämmelse läggs på byggrätter intill offentliga stråk för att säkerställa att bottenvåningarna uppnår 
tillräckliga dimensioner för att kunna inhysa verksamheter. Byggrätterna utformas för att vara flexibla och 
möjliggöra flera typer av användning av husen. På så sätt blir detaljplanen anpassningsbar efter framtida 
behov. 

Stråket längs Uddevallavägen och dess målpunkter ska bli länken i en livskraftig centrumkärna som binder 
samman handeln och verksamheterna i Kongahälla med de i Liljedal. Förtätningen med tillkommande 
bostäder bidrar till att ge underlag för handel och verksamheter i området. 

Nytorget och Västra Parkens platsbildningar utvecklas till offentliga platser för temporära händelser, så som 
torghandel, food trucks, utställningar, evenemang med mera. Boendet i Nytorgstaden ska bli mer än själva 
bostaden. Med allt vad Kungälvs stadskärna har att erbjuda blir detta ett boende med många kvalitéer. 
Närhet till handel, service, butiker, nöjen, kaféer och restauranger samt både lokal- och regional 
kollektivtrafik är viktiga aspekter för boendet. Utöver detta finns Oasen badhus och Kulturhuset på kort 
promenadavstånd.
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Gröna markeringar anger fasader som har hög andel verksamheter i bottenvåningen, före och efter 
plangenomförande. I dessa lägen finns goda förutsättningar för verksamheter och aktiva fasader.

 Målpunkter inom och kring planområdet, före och efter plangenomförande. 

Skola
Planområdet gränsar i norr mot Mimers Hus gymnasiet och Trekungagymnasiet som är en 
gymnasiesärskola. På andra sidan Trollhättevägen strax söder om gymnasieskolorna, inom planområdet 

finns lokaler för bland annat vuxenutbildning och 
särvux. Inom planområdet finns ingen konstaterad brist 
på förskoleplatser och kommunen i Kungälvs stad har 
inte heller ett underskott av förskoleplatser. I anslutning 
till området i nordost ligger förskolorna Ängblomman 
och Solängens naturförskola. I kvarteret Blåsippan har 
förskolan Floraparken tidigare legat, men den är 
nedlagd och ingen förskoleverksamhet bedrivs inom 
planområdet för tillfället. I och med den förtätning som 
planeras i området kommer behovet av skolor och 
förskolor att öka. För grundskolor och gymnasium 
bedöms det ökande behovet kunna hanteras inom 
befintliga skolor. Kommunen håller på att studera 
lämpliga lägen av förskolor och det kan bli aktuellt att 
anlägga en ny förskola inom planområdet, även om det 
är troligare att behovet av förskola kan lösas på annan 
plats. 
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En planbestämmelse som tillåter skola eller förskola anges i plankartan för flera av kvarteren. Att tillåta skola
inom ett större område ger en flexibilitet för framtiden och det blir enklare att anpassa bebyggelsen efter de
behov som uppstår. Den troligaste placeringen för en ny förskola är inom kvarteret Blåsippan, nära den
plats där förskolan Floraparken tidigare har legat.

Skulle behovet att anlägga en förskola i området uppkomma, förordas att den utformas för att integreras i
den övriga bebyggelsen, då det kan vara svårt att frigöra tillräckligt mycket yta för en fristående skolbyggnad.
Även behovet av friyta till förskolan behöver tillgodoses, troligen på yta som annars skulle nyttjats som
bostadsgård.

Grönstruktur

Naturvärden
Förutsättningar
Planområdet är i sin helhet en utpräglad urban miljö som saknar höga naturvärden. Vid Sadelmakaren i
nordöstra delen av området finns en yta som är utpekat som närströvområde i översiktsplanen och har
benämnts som område för hänsynstagande för att värna om stadsnära naturområden. Området är idag en
skogsbevuxen bergssluttning och det finns en bäck som rinner igenom området. En Naturvärdesinventering
av området har utförts av Naturcentrum, 2021-11-29. Inventeringen visade att det inte finns vare sig
skyddade områden, naturvärdesobjekt från nationella inventeringar, eller skyddade arter från artdatabanken
inom inventeringsområdet. Däremot identifierades 4 naturvärdesobjekt vilka numrerats på kartan nedan.
Dessa bestod av den bäck som rinner igenom området (nr 1), en stenmur (nr 2), en klippbrant (nr 3) och ett
område med medelålders till gamla löv- och ädellövträd med inslag av död ved (nr 4).

Bäcken är variationsrik med ömsom branta och flacka partier och har naturvärdesklass 2, högt naturvärde.
Området med medelålders lövträd och ädellövträd samt med inslag av död ved har klassats som klass 3,
påtagligt naturvärde. Två naturvärdesobjekt, en stenmur och en klippbrant har angetts vara
naturvärdesklass 4, visst naturvärde. Naturvärdesinventeringen noterade även ett antal naturvårdsarter i
form av svampar knutna till död ved och det finns även förekomster av Ask- och Almträd. Vid inventeringen
identifierades även ett antal värdeelement i form av gamla ekar, koncentrerade högar av död ved, en trolig
kvarndamm samt en gammal husgrund.

Utdrag från Naturvärdesinventeringen med de naturvärdesobjekt och övriga värdeelement som hittades inom området.
Nr 1 visar bäcken, nr 2 stenmuren, nr 3 klippbranten och nr 4 området med lövträd

Punkt 15/22, Bilaga 3: Planbeskrivning - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 1 1 m fl Nytorgstaden



Kungälvs kommun 
Ärende: KS2020/1064

48

En trädinventering för planområdets har utförts av 
Kungälvs kommun 2021. Den fokuserade på 
friställda träd i gata och park och undersökte alltså 
inte alla träden i skogsområdet vid Sadelmakaren. 
Inventeringen fann alléträd som berörs av 
generellt biotopskydd vilket innebär att de är 
skyddade enligt miljöbalken och dess 
förordningar. Dessa träd är markerade i kartan 
nedan som röda. De består av arter som Lind, 
Prydnadsapel och Pelaralm. Förutom de 
biotopskyddade alléträden har ett antal träd i 
inventeringen pekats ut som intresseträd 
(markerade gula). Dessa har ingett juridiskt skydd 
men är intressanta att bevara för dess estetiska 
värde eller för att de är så pass stora att de bidrar 
med ekosystemtjänster. Det finns många träd i 
området som varken är biotopsskyddad allé eller 
utgör intresseträd och dessa redovisas som gröna 
markeringar. Utöver de träd som markerats i 
trädinventeringen har några av träden i Västra 
parken vid tidigare tillfälle klassats som 
naturvärde, klass 2.

Planförslag
När byggrätten vid sadelmakaren exploateras kommer ett befintligt grönområde behöva tas i anspråk. Det 
största naturvärdet som upptäcktes i naturvärdesinventeringen var den bäck som rinner genom området. 
Bäcken, som klassades som naturvärdesklass 2, bevaras och planläggs med användningen natur. Det 
gäller även marken norr om bäcken, där det står två ekar som markerades som intresseträd i 
trädinventeringen.

Planförslaget kommer få konsekvenser för 
flera av de träd som inventerats inom 
området. Möjligheten att flytta de tre alléträd 
som omfattas av det generella 
biotopskyddet samt de träd som pekats ut 
som särskilt bevarandevärda kommer att 
undersökas vidare i planarbetet. Dispens 
hos Länsstyrelsen kommer att sökas för att 
eventuellt flytta/avverka de biotopskyddade 
alléerna. Förslaget innebär att nya gröna 
miljöer kommer att skapas. På den norra 
sekvensen av Uddevallavägen föreslås en 
ny enkelsidig allé och Västra parken föreslås 
växa ut på den intilliggande parkeringen. 
Mer om parken och hur den anser att 
utvecklas kan läsas i avsnittet Västra parken 
under kapitlet Mötesplatser

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår 
välfärd och livskvalitet. För att tydliggöra vilka ekosystemtjänster som finns i planområdet idag och hur de 
påverkas av planförslaget har verktyget ESTER använts som har utvecklats av Boverket. 
Ekosystemtjänsterna delas upp i fyra kategorier: Stödjande (t.ex. fotosyntes, bildning av jordmån och 

I området finns träd i biotopskyddade alléer (röda), 
särskilt bevarandevärda träd (gula) och övriga träd. 
(gröna).

Exploateringen kommer att påverka de befintliga träden i 
stadsdelen. De rosa områdena visar var konflikter förväntas ske. 
Rödmarkerade träd har bedömts utgöra biotopskyddad allé, gula 
utgör särskilt bevarandevärda träd och gröna utgör övriga träd. 
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Gårdsmiljön vid kvarteret 
Blåsippan har höga 
gröna värden. Stora 
gräsytor och äldre träd 
ger gården en parklik 
karaktär.

vattnets kretslopp), Reglerande (t.ex. luftrening, pollinering, klimatreglering och vattenrening), Försörjande 
(t.ex. råvaror och dricksvatten), Kulturella (t.ex. hälsa, ekoturism, friluftsliv). Vissa ekosystemtjänster är 
mycket viktiga att sträva efter i urbana miljöer, så som luft- och vattenrening och möjlighet till social 
interaktion, medan andra inte är fullt så aktuella, så som jordmånsbildning och råvaror till material.

Förutsättningar
Enligt analysen gjord i ESTER har planområdet relativt god tillgång på ekosystemtjänsterna i den stödjande 
kategorin. Dessa är framför allt knutna till området Sadelmakaren. Området har inte så god tillgång på 
ekosystemtjänsterna i den försörjande delen men, som beskrivits ovan, bedöms inte dessa vara aktuella i 
ett sådant här urbant projekt.

Planförslag
Planförslaget medför en viss försämring av de stödjande ekosystemtjänsterna i underkategorierna: 1.1 
Biologisk mångfald, 1.2 Ekologiskt samspel och 1.3 Livsmiljöer. Försämringen sker på grund av att 
naturområdet vid Sadelmakaren kommer att bebyggas. Det kommer delvis kunna kompenseras genom att 
ytan för Västra Parken utökas och genom att tillföra mer växtlighet i parken och i torg- och gatumiljöerna.

Verktyget påvisade att förslaget skapar en förbättring av de reglerande ekosystemtjänsterna i 
underkategorierna: 2.1 Reglering av lokalklimat, 2.3 Skydd mot extremväder, 2.4 Luftrening, 2.5 Reglering 
av buller och 2.6 Rening och reglering av vatten. Den här förbättringen beror på den växtlighet som kommer 
att planteras kan bidra till ett bättre lokalklimat och verka bullerdämpande. Mer blommande växter som 
gynnar pollinerande insekter planeras tillföras. I verktyget kan också utläsas att de kulturella 
ekosystemtjänsterna kommer att förbättras på områdena: 4.1 Fysisk hälsa, 4.2 Mentalt välbefinnande, 4.3 
Kunskap och inspiration, 4.4 Social interaktion och 4.5 Kulturarv och identitet. Dessa förbättringar är knutna 
till att Västra parkens storlek och kvalitet avser att växa i och med planförslaget. Det gör att boende kommer 
få närmare till ett grönområde där det finns möjlighet till motion och social interaktion och det kommer att bli 
lättare för barn att vistas och leka i området. Parken kan användas för idrottsverksamhet och skolutflykter. 
Fler sittmöjligheter och bord kommer att möjliggöras och tillgängligheten ökas för olika åldrar och 
funktionsvariationer. Mer yta skapar också förutsättningar för att hålla evenemang så som teater, konserter 
och festivaler. I parken planeras informerande skyltar om biologisk mångfald som kan bidra med kunskap 
och inspiration.

Park och gårdsmiljöer
Förutsättningar
Inom planområdet finns en större och mindre park. Den mindre ligger på sydvästra sidan i korsningen mellan 
Uddevallavägen och Kongahällagatan. Här finns bänkar, klippta gräsytor, perennplanteringar och några 
större träd. Den större parken, Västra parken, ligger i planområdets södra del och gränsar mot kyrkogården. 
Här finns, förutom klippta gräsytor och traditionella perennplanteringar, en större lundplantering och flertalet 
äldre träd. Gårdsmiljöernas gröna kvaliteter skiljer sig mycket mellan de olika fastigheterna. 
Centrumkvarteret, Komministerängen och Köpmannen 2 och 5 har, till exempel, en gårdsmiljö som framför 
allt består av parkeringsplatser. Köpmannen 3 och 4 och Blåsippan har däremot bostadsgårdar med 
betydligt högre gröna värden. Där består bostadsgårdarna av stora gräsytor med planteringar och flera olika 
sorters äldre träd. 
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Planförslag
Förslaget medför inga konsekvenser för den mindre parken i korsningen mellan Uddevallavägen och 
Kongahällagatan. Planförslaget medför att Västra parken växer och tar delar av det gamla busstorget i 
anspråk vilket ger möjligheter för ökade ekologiska värden. 

Tillkommande byggrätter föreslås i första hand på 
redan hårdgjord yta men vid Blåsippan placeras en 
mindre byggrätt på befintlig bostadsgård, på vad som 
idag är gräsmatta. Som nämnts ovan kommer ny 
bebyggelse vid Sadelmakaren ta befintlig naturmark i 
anspråk för nya bostäder och trädraden som står i 
Borgarparken kommer behöva tas ner/flyttas för att 
möjliggöra föreslagen byggrätt.

De fastigheterna som ovan beskrivs ha få gröna 
inslag kommer i och med förslaget få ökade 
möjligheter till gröna värden. Centrum 1 och 2 och 
Komministerängen föreslås ha parkering under en 
upphöjd gård vilket frigör yta för en grön gårdsmiljö på 
takbjälklag. Köpmannen 2 och 5 föreslås att rivas och 
ersättas av ett nytt kvarter med grönyta på gården. 
Under framtagandet av samrådsförslaget har 
kommunen fört dialoger med fastighetsägarna kring 
hur de kan utveckla sina gårdsmiljöer för att skapa så 
stora gröna värden som möjligt. Den dialogen 
kommer fortsätta i den vidare planarbetet.

Sammantaget kommer den totala mängden grönyta 
inom planområdet förbi ungefär detsamma som det är 
idag, eller möjligen något större.  

När byggrätten vid sadelmakaren exploateras 
kommer ett befintligt grönområde behöva tas i 
anspråk. Det största naturvärdet som upptäcktes i 
naturvärdesinventeringen var den bäck som rinner 
genom området. Bäcken, som klassades som 
naturvärdesklass 2, bevaras och planläggs med 
användningen natur. Det gäller även marken norr om 
bäcken, där det står två ekar som markerades som 
intresseträd i trädinventeringen. 

Tillgänglighet 
Förutsättningar
En god tillgänglighet inom stadsdelen bör eftersträvas. När samhället blir mer tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning gynnar det alla. I större delen av planområdet är förutsättningar naturligt goda. I 
nordöstra delen gör topografin att det kan bli svårare att uppnå god tillgänglighet.

Då bebyggelsen inom planområdet är uppförd under olika tidsepoker har byggnaderna varierande grad av 
tillgänglighet då regelverket och kraven på tillgänglighet har förändrats över tid. De äldre byggnaderna är 
inte byggda så att de klarar dagens krav på tillgänglighet. 

Planförslag
Vid nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad ska gällande regelverk för tillgänglighet följas. Detta bevakas 
i samband med bygglovgivning. Det gäller både byggnader och allmänna platser som gator, torg och parker. 
För publika lokaler och allmänna platser ska dessutom enkelt avhjälpta hinder åtgärdas när det är möjligt 
och rimligt för att nå en högre grad av tillgänglighet.

Foto över Naturvärdesklassad bäck i kvarteret 
Sadelmakaren.
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För tomter gäller enligt Boverkets byggregler, BBR, att en angöringsplats för bilar ska finnas och att 
parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en 
tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.

För tillkommande bostadshus bör tillgänglig parkering i största möjliga utsträckning lösas på kvartersmark. 
För tillkommande byggnad på Gamla Busstorget kommer tillgänglig parkering troligen behöva anordnas på 
kommunal gatumark. För många av verksamheterna inom planområdet går det att använda allmänna 
parkeringsytor längs gatorna. Tillgängliga parkeringsplatser bör anordnas på lämpliga platser i anslutning 
till verksamheterna inom området. 

Utformning och bestämmelser
Bestämmelser i plankartan reglerar och fastställer lämplig användning av markområden. Planbestämmelser 
ska ha stöd i plan- och bygglagens fjärde kapitel och möjliggöra att detaljplanens syfte kan uppnås. I tabellen 
nedan beskrivs och motiveras de bestämmelser som förekommer i plankartan.

Beteckning Beskrivning & Motivering
Lokalgator säkerställer framkomligheten inom bostadsområden. Inrymmer gatuparkering, belysning 
och övrigt som hör till vägområde. 
Huvudgator inom planområdet som säkerställer framkomligheten mellan olika stadsdelar. Inrymmer 
även busshållplatser, planteringar mm. 
Gång- och cykelvägar inom planområdet, säkerställer att vissa stråk enbart är avsedda för gående 
och cyklister.
Gångvägar inom planområdet, säkerställer att vissa stråk enbart är avsedda för gående.
Friväxande grönområde vid Sadelmakaren. Säkerställer att befintlig natur finns kvar och att bäcken 
bevaras.
Grönområden som är anlagda och kräver skötsel i Västra parken och vid Väktaren. Säkrar ytor för 
grönska och möten i centrala lägen. Inrymmer även möjlighet för mindre kiosker, busshållplats, 
uteserveringar mm. Dessa möjligheter begränsas till viss del av befintliga ledningsgator.
Bestämmelse för Nytorget och ytterligare två platser säkrar öppna områden för möten. Inrymmer 
torgförsäljning, foodtrucks, lastning/lossning, plats för statyer, uteserveringar mm.
Möjliggör bostäder av varaktig karaktär tillsammans med bostadskomplement.
Möjliggör kombinationer av olika centrumverksamheter med handel, service, servering, kontor och 
andra verksamheter som ligger centralt och ska vara lätta att nå.
Säkerställer ytor för tekniska anläggningar (energiproduktion, avfall, dagvatten mm). 
Transformatorstationer som ska inrymmas inne i bostadsbyggnader säkerställs med bestämmelsen 
E1.
Möjliggör att skolverksamhet kan uppföras inom Blåsippan ifall behov uppstår i framtiden.
Prickmark innebär att byggnader inte får placeras på marken. Bestämmelsen har satts för att 
byggnader inte ska hamna för nära väg, andra byggnader eller miljöer, ovanför viktiga 
ledningsgator mm.
Korsmark innebär att enbart komplementbyggnader får placeras på marken. Bestämmelsen 
inrymmer även skärmtak, solskydd, uteserveringar, glasade uteserveringar, saluhallsstånd mm.

ö#
Bestämmelser som markerar vart byggnadsverk får enbart placeras under mark (i vissa fall tillåts 
komplementbyggnader ovanför).

a1 Bestämmelse säkerställer ytor för befintliga servitut gällande gång så att dessa kan fortsätta gälla. 

h#

Bestämmelser reglerar tillåtna höjder på byggnadsverk. Begränsningar har utformats platsspecifikt 
för varje byggrätt och innebär att nybyggnad kan anpassas till stadens silhuett och kulturmiljö. 
Vid Gamla Busstorget och Reparatören 5 samverkar bestämmelser för högsta nockhöjd och 
högsta våningsantal. Kommunen vill uppmuntra till träkonstruktion och hållbart byggande. 
Träkonstruktion innebär högre våningshöjder, så en högre nockhöjd medger att träkonstruktionen 
kan användas, samtidigt som våningsbegränsningen garanterar att antal våningar blir densamma.

u#
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar säkerställer att marken inte bebyggs 
ovanför viktiga befintliga ledningar och att underhåll av ledningarna kan genomföras.

m#

Skyddsbestämmelser som innebär att byggnader som kan bli utsatta för trafikbuller alstrad från 
bland annat Uddevallavägen och Trollhättevägen utformas för att uppfylla de krav som finns i 
trafikbullerförordningen. För fastighet Reparatören 5 (delområde Sigillet) finns det även en 
skyddsbestämmelse som innebär att byggnad ska utformas för att inte överstiga riktlinjer för 
vibrationsnivåer. Bestämmelserna motverkar att risk för störningar för boende uppstår, vilket också 
bevakas vid bygglovsprövning.
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Förbud mot utfart finns längs del av Trollhättevägen för att undvika att det blir för tätt mellan utfarter 
mot huvudgatan.

j#
Möjlighet till utfart säkerställs vid befintlig infart till kvarteret Blåsippan i korsningen Trollhättevägen 
- Floragatan.

o#
Minsta takvinkel regleras för att säkerställa att berörda byggnader uppförs med sadeltak och 
därmed förankras i områdets stadsbild och kulturmiljö.

f1

Utformningsbestämmelser för takkupor innebär att takkupor ska utformas som mindre enheter och 
på ett sätt som är förankrat i platsens 50-tals uttryck. Antalet takkupor tillåts vara färre på de 
fasader som är vända mot gator och torg än mot innergårdar så att utblickar på byggnaderna från 
allmänna platser ska spegla områdets kulturmiljö.

f2

Bottenplan för hus som vänder sig mot bl.a. Uddevallavägen och Nytorget ska utformas med en 
våningshöjd som är tillräcklig för att inrymma verksamheter som handel, servering mm. 
Bestämmelsen kan stärka stadsdelens kommersiella stråk och uppmuntrar till en variation och 
utbud av tjänster i gaturummet.

f3 - f4

Byggnader längs Uddevallavägen och Trollhättevägen vars fasader riskerar att bli långa och 
enformiga ska utformas med uppbrutna och varierade fasader. Bestämmelsen uppmuntrar till 
omväxling, variation och olika intryck utmed planområdets viktiga promenadstråk.

e#

Bestämmelserna reglerar den största yta som kan bebyggas inom byggrätterna. Inom 
Sadelmakaren är bestämmelsen satt för att begränsa så att byggnader inte uppförs med för stor 
byggnadsvolym gentemot kringliggande miljö i en annars flexibel byggrätt. Inom Blåsippan, 
Borgarparken och Sadelmakaren begränsas total yta respektive största yta för varje enskild 
komplementbyggnad så att det inte blir för stor utbyggnad av komplementbyggnader inom 
kvarteren, samtidigt som bestämmelserna innebär en flexibilitet vid komplementbyggnadernas 
placering.

Hälsa och säkerhet
Buller
Förutsättningar
Då planområdet ligger centralt i Kungälv finns det gott om bulleralstrande vägar i och runt planområdet. De 
största bullermängderna kommer från Uddevallavägen och Trollhättevägen. 

En bullerutredning för området har utförts av Sweco 2021-12-17. Utredningen har studerat ekvivalenta och 
maximala ljudnivåer från kringliggande vägar samt från E6 med trafikprognos för år 2040. Trafikprognosen 
i bullersimuleringen är baserad på uppmätt trafik 2021 med uppräkning för tillkommande nybyggnation i 
planområdet, närliggande detaljplan för Klocktornet 1, 34 och 37 och framtida nybyggnation i Kexstaden. 
För framtagande av trafikprognosen har 0,7 P-platser per bostad antagits, och antal trafikrörelser per P-
plats har antagits vara 4 stycken per dygn. För prognosår 2040 har trafikökning utöver ovanstående 
antaganden räknats upp med 0,5 % per år enligt Trafikverkets schablon. Trafikprognosen bedöms därmed 
vara ett högsta scenario gällande trafik, med tanke på Trafikplanen och målet att boende och besökare i 
centrala Kungälv i framtiden ska välja cykel, gång, kollektivtrafik i en högre utsträckning än idag.

Hastigheten som använts som indata i bullersimuleringen är uppmätt hastighet på omgivande gator. 
Uppmätt hastighet skiljer sig på vissa sträckor från skyltad hastighet och ger därför en mer rättvisande bild 
av bullersituationen redan vid dagens situation. Där uppmätt hastighet är lägre än skyltad hastighet beror 
det på att förutsättningarna för att köra enligt skyltad hastighet inte finns, som i rondellen Västra tullen. 
Gällande Uddevallavägen är den idag utformad som en bred gata med fokus på bilar och genomfartstrafik. 
Den uppmätta hastigheten idag som har använts i bullersimuleringen är 42 km/h, vilket är högre hastighet 
än planförslaget. 

Bullerberäkningen utfördes på en tidig skiss under planarbetet, där Uddevallavägen hade en gatusektion 
på 22 meter i stället för 26–32 meter som föreslås i plankartan till samråd. Byggnaderna längs 
Uddevallavägens nordöstra sida ligger i bullerberäkningen något närmare trafikkörfält än i nuvarande 
planförslag.  

Bullersimulering är utförd enligt nordisk beräkningsmetod för vägtrafikbuller. I denna modell tas ingen 
hänsyn till antal elfordon utan baseras på trafik med enbart förbränningsmotorer. Förordningen (2015:216) 
om trafikbuller vid fasad innebär att bullernivåer från spårtrafik och vägar inte bör överstiga:
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1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad (65 dBA för bostad högst 35 kvm). 
Överskrids 60 dBA ekvivalent ljudnivå bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot sida 
där ekvivalent ljudnivå inte överstiger 55 dBA samt minst hälften av bostadsrummen ska vara vända 
mot sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 22:00 och 06:00.

Vid ändring av byggnad (enligt 9 kap 2 § 3. i plan- och bygglagen) där 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
överskrids gäller i stället att minst ett bostadsrum bör vara vänt mot sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids.

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats i anslutning till byggnaden. 
Om ljudnivån 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.

Planförslag
Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en tät, levande, attraktiv stad. Gatorna kommer i högre grad 
utformas för gång, cykel och buss, än för biltrafik. Gestaltningen av Uddevallavägen bör utföras så att en 
låg hastighet uppmuntras och det finns även diskussioner inom kommunen om att sänka den skyltade 
hastigheten. Detta är faktorer som skulle kunna medföra lägre bullernivåer i centrala Kungälv, samtidigt 
som den föreslagna förtätningen inom och runtom planområdet medför ökade trafikmängder. 

Ekvivalent ljudnivå
Bullerberäkningen visar att riktvärdena för bostäder gällande ekvivalenta ljudnivåer i fasad överskrids längs 
Uddevallavägen och i viss mån längs Trollhättevägen och Torggatan. För de flesta av dessa platser bedöms 
det finnas goda möjligheter att anordna nya bostäder så att de kan byggas med en ljuddämpad sida, där 
den ekvivalenta ljudnivån i fasad inte överstiger 55 dBA för bostadsrum. I vissa fall kan lägenheter med yta 
under 35 kvadratmeter vara ett alternativ. Riktvärden för inomhusbuller ska alltid klaras. Inför 
granskningsskedet kommer bullersituationen, framför allt i de mest utsatta lägena studeras vidare och 
bestämmelserna i plankartan kommer om möjligt att preciseras för att tydligare styra lämpliga åtgärder i de 
bullerutsatta delarna av planområdet. 
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Illustration från bullerutredningen som visar ekvivalent ljudnivå vid fasad.

Nedan beskrivs några av de kvarter där utformningen kommer behöva anpassas efter de höga 
ekvivalentbullernivåerna vid fasad.  I planens granskningsskede kommer hanteringen av bullernivåerna vid 
dessa kvarter studeras vidare. 

Reparatören 5
Kvarteret Reparatören 5 berörs av bullret från både 
Trollhättevägen och Uddevallavägen. Enligt 
bullerutredningen uppgår den ekvivalenta ljudnivån 
till 62 dBA, längs kvarterets mest bullerutsatta sidor. 
Kvarteret är idag överbyggt med ett atrium och i 
planförslaget möjliggörs en om- och tillbyggnad så 
att huset kan bli upp till 14 våningar närmast 
korsningen. Utformningen gör att det kan bli svårt att 
få till en ljuddämpad sida, men delar av byggnaden 
kommer att klara riktvärdena. För de bullerutsatta 
lägena kan verksamhetslokaler eller smålägenheter 
vara alternativ för att klara bullerkraven. 
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Köpmannen och Komministerängen
För båda dessa kvarter planeras nybyggnation av 
bostäder längs Uddevallavägen. Byggnaderna 
ligger i bullersimuleringen ca 6 meter från trafiken så 
att den ekvivalenta ljudnivån längs Köpmannens 
fasad enligt utredningen överstiger 65 dBA. I 
planförslaget har gaturummet breddats så att 
byggnaden ligger något längre från trafiken och 
därmed kommer ljudnivån bli något lägre. Vid 
Komministerängen uppgår denna nivå som mest till 
64 dBA. Längs båda dessa kvarter är det befogat att 
utforma bostäder så att en ljuddämpad sida uppnås 
in mot gården. Detta kan bli problematiskt för 
hörnlägenheter utan tillgång till fasad mot gården. I 
de delar av byggnaderna där ljudnivån inte 
överskrider 65 dBA kan smålägenheter placeras i 
dessa utsatta lägen. I byggnadernas 
bottenvåningar, där bullernivåerna är som högst, 
föreslås att verksamhetslokaler och inte bostäder 
anläggs.  

Gamla Busstorget
Fasaden närmast Uddevallavägen på den 
tillkommande byggrätten vid Gamla Busstorget 
ligger i bullersimuleringen ca 5 meter från trafiken 
och får enligt utredningen ekvivalenta bullernivåer 
på upp emot 67 dBA. I planförslaget har 
gaturummet breddats så att byggnaden ligger något 
längre från trafiken och därmed kommer ljudnivån 
bli något lägre. Byggnadens form och utförande 
kommer att studeras vidare parallellt med fortsatt 
planarbete och byggnadens innehåll kommer att 
behöva anpassas efter de höga bullernivåerna. 
Dels genom att placera verksamhetslokaler i huset, 
dels genom att anpassa bostäders läge och 
utformning så att de kan klara riktvärdena för buller.

Maximal ljudnivå
Riktvärdena för maximal ljudnivå vid uteplats överskrids på flera ställen inom planområdet. Föreslagna 
tillkommande bostäder har dock goda möjligheter att placera antingen enskilda eller gemensamma 
uteplatser in mot gård, eller på en sida av byggnaden där trafikbullernivåerna är låga. En planbestämmelse 
har lagts till för de berörda byggrätterna som ska reglera att uteplatser placeras på ett sådant sätt att 
riktvärdena för buller inte överskrids. 
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Illustration från bullerutredningen som visar maximal ljudnivå vid fasad.

Vibrationer 
Förutsättningar
En vibrationsutredning har genomförts av Sweco, 2021-11-24 för att beräkna och analysera effekterna av 
de vibrationer som kan alstras från gatorna och trafiken i området. Vibrationer bedöms utifrån komfort, det 
vill säga påverkan på människor som vistas i berörd byggnad. Avstånd till vibrationskällan samt 
byggnadernas stomme och konstruktion påverkar hur starkt vibrationer upplevs i närliggande byggnader.

Planförslag
De beräkningar som gjorts i vibrationsutredningen visar att vibrationerna från Uddevallavägen skulle kunna 
innebära en komfortstörning för byggnaderna allra närmast Uddevallavägen. Byggnaderna närmast vägen 
bör därför uppföras med en typ av grundläggning och byggnadskonstruktion som innebär att vibrationerna 
från vägen dämpas. Exempel på konstruktion som minskar vibrationerna i byggnader är betongbjälklag eller 
pålad grundläggning. En skyddsbestämmelse har lagts till i plankartan för de mest utsatta byggrätterna, 
som säkerställer att vibrationsnivåerna i sovrum inte överskrider riktvärde. 

Luftkvalitet
Förutsättningar
De enskilt största källorna till luftföroreningar i Kungälv är E6, Munkegärde kraftvärmeverk och Skälebräcke 
bergtäkt. Inom planområdet utgör vägtrafikens utsläpp den största källan för bland annat kväveoxider och 
partiklar. Alstringen är främst koncentrerad till Uddevallavägen och Trollhättevägen. 

Punkt 15/22, Bilaga 3: Planbeskrivning - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 1 1 m fl Nytorgstaden



Kungälvs kommun 
Ärende: KS2020/1064

57

Kommunen arbetar i sin planering av Kungälvs centrumområden för bättre kollektivtrafiklösningar och andra 
alternativ för att lokalt minska påverkan från fordonstrafiken. Uddevallavägen som passerar planområdet 
utgör genomfartsgata och fungerar även som alternativ väg i händelse av att E6 blockeras i höjd med 
Kungälv. Även om planeringen av Nytorgstaden har som ambition att minimera behovet av vägtransporter 
kopplat till planområdet, kommer arbetet med detaljplanen ha begränsade möjligheter att påverka mängden 
genomfartstrafik. Förtätningen av planområdet och andra exploateringar i närheten liksom en generell 
trafikökning över tid förväntas påverka den framtida luftmiljön i Nytorgstaden.

Kungälvs kommun har genom Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen och på eget initiativ genomfört 
beräkningar av luftkvaliteten (Luftmiljöutredning, Ramboll 2019. Ren regionluft 2015 2017:07, 
Miljöförvaltningen Göteborg). Beräkningarna visar på risk för överskridande av miljökvalitetsnormen (MKN) 
för luft i Kungälvs centrala delar och längs E6. Under 2021 och 2022 utförs därför mätning av kvävedioxid 
(NO2) och partiklar (PM10) på Strandgatan, cirka hundra meter söder om planområdet i Uddevallavägens 
förlängning. Mätningarna syftar till att klargöra de faktiska halterna av luftföroreningar och hur de förhåller 
sig till lagkrav och miljömål. Mätningarna är, i beaktande av luftkvalitetsförordningens krav, ännu inte 
slutförda men preliminära resultat finns tillgängliga som underlag för bedömning av hur halterna förhåller 
sig till MKN (Luftkvalitetsmätningar i Kungälv 2020, IVL Svenska Miljöinstitutet 2021). 

Mätningar som utförts på Strandgatan under 2020 - 2021 visar att partikelhalten (11 mikrogram/kubikmeter 
luft) klart underskrider MKN, miljömålet för årsmedelvärde och utvärderingströsklar. För kvävedioxid (14 
mikrogram/kubikmeter luft) bedöms att MKN (40 mikrogram/kubikmeter luft) och miljömålet (20 
mikrogram/kubikmeter luft) klarades. Däremot finns en risk att utvärderingströsklar överskrids vilket kvarstår 
att utvärdera från pågående mätningar. 

Planförslag
Samtidigt som planområdet förtätas med fler bostäder och verksamheter är ambitionen att underlätta för 
invånarna i Nytorgstaden att använda andra transportmedel än bil. Det centrala läget med närhet till både 
regional och lokal kollektivtrafik gynnar kollektivt resande både lokalt och regionalt. Regionala cykelstråk 
finns i området och en stor del av invånarnas behov av service är lokaliserat inom gångavstånd. 

Mängden träd och växtlighet i stadsrummet föreslås att öka något, med ett utökande av Västra parken och 
träd längs områdets gator. En hög andel växtlighet i staden kan innebära en viss positiv effekt på 
luftkvaliteten.

Kungälv är en växande stad och sammantaget kan framtida exploateringar förmodas leda till en högre 
trafikintensitet i stadskärnan. Gaturummen, inklusive Uddevallavägen, tillåts bli mer slutna vilket påverkar 
utvädringen av luftföroreningar vilket i sin tur påverkar luftföroreningarnas koncentrationer. Till vilken grad 
luftkvaliteten förväntas påverkas återstår att utvärdera innan antagande av detaljplanen för Nytorgstaden. 
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Förorenad mark
Förutsättningar
Inom och i närheten av planområdet har det genom 
åren förekommit flera miljöstörande verksamheter. 
Framför allt på och i närheten av det gamla 
busstorget. Med anledning av detta har det även 
gjorts flera marktekniska undersökningar i området 
för att kartlägga de eventuella föroreningar som finns 
kvar i marken. 

Hösten/vintern 2020 genomfördes en markteknisk 
undersökning för kvarteret Köpmannen av WSP. 
Mindre halter av vissa föroreningar påträffades i 
vissa av proverna, men inget som hindrar att marken 
exploateras med bostäder och kan användas till 
känslig markanvändning (KM). I utredningen gjordes 
bedömningen att inga ytterligare undersökningar 
med avseende på klorerade kolväten eller övriga 
parametrar är nödvändiga för området. 

Våren 2018, i samband med planprogrammet för 
Nytorgstaden genomfördes tre miljötekniska 
markundersökningar av Orbicon AB. 
Undersökningarna har berört flera delar av området 
runt busstorget och i samtliga undersökta områden 
bedöms marken klara riktvärden för känslig 
markanvändning, KM. Det innebär att nya bostäder 
kan byggas på marken. 

I undersökningarna visades något förhöjda halter av vissa föroreningar i några av proverna. I 
undersökningarna görs bedömningen att detta handlar om så små halter att det inte bör utgöra någon risk 
för den planerade användningen av platsen. Däremot rekommenderas att kompletterande provtagning och 
efterbehandlingsåtgärder görs i samband med byggentreprenaden. 

I en undersökning av GF konsult AB 2005 av den tidigare bensinstationen inom Nytorgets busstation 
konstaterades en petroleumförorening. Föroreningen sanerades av SPIMFAB 2019.

Även om provtagningar av mark och växtlighet ger en fingervisning om vad som döljer sig under de 
hårdgjorda ytorna så kan ytterligare föroreningar komma fram vid en exploatering. Ett exempel på en 
generell risk inom planområdet är att man påträffar tjärasfalt i likhet med vad man tidigare gjort vid 
markarbeten i Trollhättevägen inom planområdet. 

I kommunen förekommer platser där den naturliga bakgrundshalten av bland annat kobolt och arsenik är 
förhöjd i jorden. 

Planförslag
Samtliga områden där nya bostäder planeras ska klara riktvärden för känslig markanvändning, KM eller 
motsvarande, innan exploatering kan genomföras. Hänsyn kan behöva tas för eventuellt förhöjda 
bakgrundshalter av grundämnen i jord.

Även på övriga ytor bedöms det i genomförd markundersökning lämpligt att utföra efterbehandlingsåtgärder 
av det ytliga fyllnadsmaterialet i samband med byggnadsentreprenaden. Det ska då göras fördjupade 
markundersökningar som fastställer vilka åtgärder som behövs för uppschaktade massorna och eventuellt 
länsvatten. Det blir sannolikt aktuellt att genomföra efterbehandlingsåtgärder på några av fastigheterna i 
anslutning till det gamla busstorget och Västra parken.

För några platser indikerar mätningarna att klorerade lösningsmedel återfinns i grundvatten på stort djup. 
Bedömningarna i de marktekniska utredningarna är att det handlar om så små mängder att dessa 

Kända tidigare miljöstörande verksamheter i området, 
utdrag från Miljöteknisk mark-undersökning, 2018.
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förekomster inte innebär någon miljörisk och inte är ett hinder för att bostäder ska kunna uppföras på 
platsen.

Geotekniska förhållanden
Förutsättningar

Markförhållanden i planområdet

Planområdet är till allra största delen redan exploaterat och relativt plant. Det har sedan tidigare genomförts 
geotekniska utredningar för flera av kvarteren inom området, en geoteknisk utredning har inte utförts i 
samband med planarbetet. Generellt visar tidigare genomförda undersökningar att marken består av 
mäktiga lerlager med ett djup som är upp emot 40 meter på de djupaste platserna inom planområdet. 

Undantaget är området vid Sadelmakaren där det ges byggrätter för två nya byggnader. Marken där har en 
kraftig sluttning med berg i dagen och synliga klippbranter. Lösa klippblock kan eventuellt förekomma. 
I övrigt har man i tidigare genomförda geotekniska utredningar konstaterat att det förekommer kvicklera 
under kvarteret Centrum och att konsolideringssättningar i lerlager kan förekomma vid tryck över cirka 10 
kPa inom kvarteret Reparatören.

Bild från klippbrant i skogsområdet vid 
Sadelmakaren där nya 
byggrätter för bostäder föreslås.

Planförslag
Geotekniska utredningar kommer att kompletteras inför granskningsskedet. Inför nybyggnation eller 
påbyggnad på befintliga hus ska markens geotekniska förhållanden studeras och grundläggning ska 
anpassas till de geotekniska förutsättningarna på platsen. 
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Vid Sadelmakaren kan lösa stenblock eventuellt förekomma och en bergteknisk utredning föreslås 
genomföras i planens granskningsskede. Sprängning kommer att behöva göras vid exploatering och 
eventuella lösa block ska då tas bort.  

Radon
Förutsättningar
Delar av Kungälvs tätort och marken norrut längs Göta älv är högriskområde för radon. Bland annat 
Fontinberget berörs. Ingen radonmätning har utförts inför samrådet. Större delen av området ligger idag i 
normalriskområde radon, och vissa kvarter som Blåsippan och Sadelmakaren ligger delvis i högriskområde 
för radon. 

Planförslag
Byggnader inom normalriskområde ska normalt utföras med radonskyddande konstruktion, eller 
motsvarande åtgärder vidtas, så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. 
Byggnader inom högriskområde ska normalt utföras med radonsäker konstruktion så att inte högsta 
tillåtna radonhalt kan komma att överskridas inomhus. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken 
på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga.

Inga områden har undantagits från bebyggelse till följd av högriskområde radon.

Farligt gods
Förutsättningar
Transporter med farligt gods ska alltid välja rekommenderade vägar och sedan närmaste vägen till 
destinationen. Inga av gatorna inom planområdet är utpekade vägar för farligt gods. Transporter av farligt 
gods får därmed endast framföras på Uddevallavägen om det är närmaste vägen till destinationen. 
Uddevallavägen är mycket sällan den närmaste vägen för dessa transporter vilket innebär att det är mycket 
få transporter med farligt gods inom planområdet. Då transporter med farligt gods inte är förbjudna i 
stadskärnan kan dessa ändå förekomma under vissa tillfällen, exempelvis vid stopp på E6. 

Planförslag
Planförslaget kommer inte att föranleda någon förändring mot nuvarande läge efter plangenomförandet.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Förutsättningar
En utredning för dricks- spill- och dagvatten (VSD-utredning) har tagits fram. Området har idag en befintlig 
vatten- och avloppsförsörjning som har god kapacitet. Dricksvattenförsörjningen sker huvudsakligen 
norrifrån via ledningar i Uddevallavägen.

Inom planområdet finns det sju brandposter. Detta är tillräckligt för brandvattenförsörjning av området, även 
efter föreslagen nybyggnation.

Spillvattnet från områdets västra del avleds västerut mot Älvparken huvudavloppspumpstation. Spillvatten 
från den östra delen av området avleds till Hantverkaregatans avloppspumpstation.

Befintlig bebyggelse har idag till stor andel källarvåningar och sannolikt är dräneringsvatten från större delen 
av området anslutet till spillvattensystemet. Denna påverkan bör kopplas bort i samband med utbyggnad av 
nya system.

Planförslag
Plangenomförandet kommer att markant öka dricksvattenförbrukningen i området. Befintlig 
dricksvattenanläggning i anslutning till planområdet har hög kapacitet och bedöms kunna tillgodose framtida 
vattenbehov för planområdet. För att VA-ledningarna ska kunna nå alla tillkommande byggnader/fastigheter 
kommer viss utbyggnad av nätet behövas. Dimensionering av nya ledningar bör ses över i samband med 
detaljprojekteringen. Inom planområdet kommer vissa befintliga ledningar behöva flyttas, där de kommer i 
konflikt med nya byggnadskroppar.
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Trycknivån i området bedöms vara tillräcklig för upp till 3 våningar i det högt belägna östra området och upp 
till 9 våningar för övriga delar av planområdet. För byggnader med fler antal våningar krävs lokal 
tryckstegring. 

Kapaciteten i befintligt ledningsnät bedöms vara tillräcklig, men det kommer krävas flytt av vissa befintliga 
ledningar och utbyggnad av nya på grund av förändrade byggrätter. En del ledningar inom området är gamla 
och kan därför behöva ersättas.

Dagvatten
Förutsättningar
Den östra delen av planområdet vid Sadelmakaren sluttar kraftigt, medan övriga delar av planområdet är 
mycket flacka. Det förekommer mindre lokala lågpunkter inom planområdet. Stora delar av ytan är 
hårdgjord, även om det finns sammanhängande grönytor på några av bostadsgårdarna, i Västra parken och 
i sluttningen upp mot Sadelmakaren. 

Dagvattnet från planområdet avleds idag till kommunala dagvattenledningar. Dagvattenledningarna i den 
västra delen av planområdet avleder dagvattnet västerut mot Komarksbäcken, medan 
dagvattenledningarna i den norra och östra delen leder dagvattnet norrut mot en kulverterad bäck som även 
den senare mynnar ut i Komarksbäcken. Förslag på dagvattenhanteringen för planområdet ingick i 
utredning för dricks- spill- och dagvatten (VSD-utredning), Sweco, 2022-01-25.

Planförslag
I samband med plangenomförandet kommer flera befintliga parkeringsytor ersättas med kvartersmark och 
byggnader, Västra parken kommer att utökas och dagvattenhanteringen i gatumark kommer att förbättras, 
framför allt i Uddevallavägen. Sammantaget innebär det att kapaciteten för både fördröjning och rening 
utökas inom planområdet jämfört med idag. 

Dagvattenhanteringen föreslås till stor del lösas genom trädplanteringar längs flera av gatorna och 
torgytorna i planområdet. Större delen av planområdet bedöms kunna avledas till någon av dessa ytor med 
hjälp av en öppen dagvattenhantering. Resterande delar av planområdet är befintliga eller kommer 
förändras minimalt och kräver därför inga omfattande dagvattenåtgärder. Dagvattnet kan efter föreslagen 
rening och fördröjning anslutas till samma punkter som i dagsläget.

För allmän platsmark föreslås en dagvattenhantering i form av skelettjord med träd längs gator samt inom 
torgytor. Skelettjord med träd är en platseffektiv lösning i en hårdgjord miljö, som medför en god rening av 
dagvattnet genom filtrering, sedimentering och växtupptag. Med de åtgärder som föreslås ökar reningen av 
dagvattnet från gator och andra hårdgjorda ytor efter plangenomförandet. Västra parken ligger uppströms i 
planområdet och kan därför inte nyttjas för dagvattenhantering för planområdet. Däremot kan den användas 
som översvämningsyta för ett område utanför detaljplanen. Översvämningsyta eller damm tillför värden för 
rekreation och biologisk mångfald i parkmiljön.

Fördröjning och rening ska ske på kvartersmark för ny- eller ombyggda fastigheter samt även för befintliga 
fastigheter om möjligt. I utredningen föreslås olika öppna lösningar; till exempel en mindre torrdamm eller 
regnbäddar i syfte att erhålla utjämning och rening av dagvattnet. Efter fördröjning kan dagvattnet släppas 
till befintligt ledningsnät.

I dagvattenutredningen finns studier på hur planområdet skulle drabbas vid skyfall i form av 
klimatanpassade 100-årsregn. Planområdet innehåller idag ett antal lokala lågpunkter som kan drabbas vid 
ett skyfall. Det handlar framför allt om källartrappor, ramper och garagenedfarter, men även vissa mindre 
sättningsområden på tomtmark. Det kan finnas möjlighet att bygga bort vissa av dessa genom förändrad 
höjdsättning. Andra kan förses med skärmtak för att minska riskerna vis skyfall. 

Vid om- och nybyggnad finns goda möjligheter att anpassa mark och byggnader så att byggnader inte 
skadas vid skyfall. Exempelvis bör marknivån anpassas så att den lutar bort från byggnader och 
lokalfördröjning av dagvatten bör utnyttjas där det är möjligt. 
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Värme
Förutsättningar
Det finns fjärrvärme i området och nätet har god kapacitet att koppla på nya bostäder. Huvudledningarna 
för fjärrvärme i området ligger idag i gator samt i Västra parken. 

Planförslag
Nya byggnader inom planområdet bör i första hand värmas med hjälp av fjärrvärme. Nya fjärrvärmeserviser 
kommer behöva anläggas för några av de tillkommande byggnaderna. Ett markreservat för underjordiska 
ledningar säkras i plankartan för de huvudledningar för fjärrvärme som går genom Västra parken. 
Växtligheten i stadsmiljön, både befintlig och nyplanterad, kan medföra en viss avkylande effekt. 

El, tele och bredband
Förutsättningar
Kungälv energi och Skanova har elledningar respektive fiber-/teleledningar inom planområdet. Många av 
ledningarna är dragna i allmän platsmark, som gata, torg och park, men flera ledningar är också dragna 
över kvartersmarken i området. Flera av de tidigare detaljplanerna har markerade markreservat för 
underjordiska ledningar för ledningsdragningarna. 

Inom planområdet finns idag två elnätstationer: en vid Komministerängen och en bakom Centrumkvarteret. 
Båda behöver vara kvar alternativt flyttas till närliggande plats. I normalfallet ska ett skyddsavstånd på minst 
fem meter tillämpas mellan elnätstation och omgivande bebyggelse. Inom kvarteret Sadelmakaren finns ett 
område för teknisk anläggning - transformatorstation i den tidigare gällande detaljplanen.   

Planförslag
Vid en förändring av bebyggelsen inom planområdet kommer många av befintliga el- och teleledningar 
behöva flyttas. Framför allt handlar det om elledningar som kommer i konflikt med nya byggrätter. 

Markreservat för underjordiska ledningar föreslås på några av de ytor där stora el- och teleledningar kommer 
att ligga kvar efter plangenomförandet. Placeringen av ledningar och markreservat kommer att studeras 
vidare i planens granskningsskede.

En ny elnätsstation behövs för att lösa elförsörjningen till de tillkommande byggnaderna inom planområdet 
och de befintliga stationerna kan behöva byggas ut. Ny elnätsstation föreslås nordost om den nya 
byggrätten för bostäder i Borgarparken. 

För att optimera markanvändningen i centrala Kungälv föreslås de två mest centrala elnätstationerna, i 
kvarteret Komministerängen och Centrum att vara inhysta stationer i de kommande nybyggnationerna. 
Hänsyn kommer att tas till säkerhetsavstånd och övriga regler och krav som gäller för inhysta elnätstationer. 
Till detaljplanens granskning kommer placering av de inhysta stationerna att kunna tydliggöras.

Varumottagning, utfarter
Förutsättningar
Lastning och lossning av gods och varor till fastigheterna sker i dagsläget via lastintag utmed Torggatan, 
vid Borgarparken och Gamla busstorget. Trafiken leds in från Uddevallavägen och Torggatan i området. 

Förändringar
I planområdet ges utrymme för verksamheter av olika slag, framför allt längs Uddevallavägen och vid 
Nytorget. Det innebär också att fordon för varuleveranser behöver kunna köra intill dessa byggnader. 
Uddevallavägen bör därför utformas så att fordon för leveranser kan stanna längs vägen på utmarkerade 
platser för att klara gällande krav vid varuleveranser. Den yta som ska användas för leveranser kan med 
fördel samnyttjas med andra funktioner olika tider på dygnet, som till exempel gatuparkering. Inom området 
finns det även möjlighet att utforma platser för varuleveranser utmed Torggatan om behovet uppkommer.

Nytorget föreslås utforma med tidsreglerade inlastningszoner för varulevaranser så att fordon för 
varutransporter tillåts köra där under vissa tider på dygnet. 

Punkt 15/22, Bilaga 3: Planbeskrivning - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 1 1 m fl Nytorgstaden



Kungälvs kommun 
Ärende: KS2020/1064

63

Avfall
Förutsättningar
Avfallshanteringen i Kungälvs kommun baseras på Göteborgsregionens avfallsplan för 2030. Där beskrivs 
målsättningen för avfallshanteringen.

Återvinningsstationer för källsortering finns cirka 300 meter från planområdet. En vid Ica Maxi, en norrut 
längs Ivar Claessons gata och en söderut i Liljedal. Återvinningscentral för grövre avfall finns i Munkegärde.

Planförslag
För tillkommande bebyggelse ska avfallshanteringen lösas så att avfallsutrymmen enkelt kan nås från 
angränsade gator. För Uddevallavägen kan avfallsfordonen använda samma yta som är tänkt att användas 
till varuleveranser under vissa tider på dygnet. 

Nytorget föreslås utformas så att avfallsfordon kan köra in på torget under vissa tider på dygnet, för att nå 
de verksamheter och bostäder som ligger runt torget.

Vändplanen på Ivar Claessons gata används idag av avfallsfordon för att nå villorna i änden på gatan. När 
gatan byggs om behöver den yta med shared space som föreslås i änden på gatan utformas så att 
avfallsfordonen fortsatt kan vända och nå alla husen på gatan. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Miljökonsekvenser
Kungälvs kommun arbetar med mål och delmål som utgår ifrån Agenda 2030 för att främja en hållbar 
utveckling i kommunen. Plangenomförandet innebär en förtätning av stadskärnan vilket bedöms medföra 
flera positiva konsekvenser. Bland annat en effektivisering av resor, transporter och kollektivtrafik, större 
underlag för lokala verksamheter och service.   

För att få en överblick på vilka ekosystemtjänster som påverkas av projektet har ESTER använts. ESTER 
är ett verktyg utgiven av Boverket som hjälper till att syna ekosystemtjänsterna i samhällsbyggande projekt.

Resultatet visar på hur projektet planeras och hur visionen om en grön stadskärna är tänkt att förverkligas 
genom att ytan av Västra Parken utökas, mer växtlighet kommer att planteras som kan bidra till ett bättre 
lokalklimat och verka bullerdämpande. Mer blommande växter som gynnar pollinerande insekter planeras 
och informerande skyltar om biologisk mångfald som bidrar med kunskap och inspiration.

Med den utökade parken kommer de boende ha närmare sträcka till ett grönområde där det finns möjlighet 
till motion, idrottsverksamhet, skolutflykter, social interaktion. Fler sittmöjligheter och bord kommer att 
möjliggöras. Tillgängligheten ökas för både olika åldrar och funktionshinder. Det kommer att bli lättare för 
barn att vistas och leka i området. Mer yta skapar också förutsättningar för att hålla evenemang som teater, 
musik och festival.

Naturområdet vid Sadelmakaren där bäcken från Fontinbäcken rinner kommer att bebyggas vilket medför 
ett visst ingrepp i naturmarken men bäcken och en del av grönområdet behålls i befintligt skick.

Det kan också utläsas av resultatet i ESTER att målet finns att få in mer blommande växter för ökad 
pollinering, mer kunskap och inspiration genom exempelvis informerande skyltar om död ved, social 
interaktion genom fler platser för samvaro, idrottsevenemang och dylikt, kulturarv och identitet. 

I planförslaget föreslås att ny exploatering sker framför allt på vad som idag redan är hårdgjorda ytor i form 
av parkering och torgyta. Dessutom utökas ytan för Västra Parken på det som idag är en parkeringsyta vid 
det Gamla Busstorget. Nya träd föreslås planteras, bland annat längs Uddevallavägen. Med dessa åtgärder 
bedöms plangenomförandet medföra en viss ökning av grönytor inom planområdet. 

Dagvattenhanteringen i området kommer att förbättras efter plangenomförandet. Ytor för rening och 
fördröjning planeras att läggas till i gator och torgytor i form av träd med skelettjord. Västra parken föreslås 
utformas för att vid skyfall kunna fördröja del av det vatten som rinner genom parken för områden utanför 
planområdet. För de tillkommande bostäder som planeras på kvartersmark är kommunens princip att lokalt 
omhändertagande av dagvatten ska tillämpas. Om föreslagna dagvattenlösningar tillämpas kommer 
kapaciteten att fördröja och rena dagvatten i planområdet att öka.

Vid en trädinventering har flera biotopskyddade alléträd identifierats inom planområdet. Träden föreslås 
bevaras i största möjliga utsträckning, men ett fåtal träd kan behöva tas bort och en flytt av dem kommer 
studeras närmare. 

Möjligheten att skapa en ökad artrikedom och större biologisk mångfald i staden bör tas tillvara. Vid 
Sadelmakaren föreslås en skogsbevuxen slänt med vissa naturvärden att tas i anspråk för ny bebyggelse. 
Bäcken som rinner genom området planläggs som naturmark med ett avstånd till kommande bebyggelse 
för att bevara de största naturvärdena i området. En förtätning av staden kommer förmodligen medföra en 
ökad trafikbelastning och därmed också en lokal ökning av buller och luftföroreningar. 

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överenstämmelse med såväl 
nationella som lokala miljömål och bidra till att uppfylla miljömålen. 

Sociala konsekvenser 
Förutsättningar
2018 bodde cirka 850 personer inom planområdet fördelat på både hyresrätter och bostadsrätter. Att det 
finns en blandning av bostäder och verksamheter gör att området är befolkat både dagtid och kvällstid. 
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Flytten av resecentrum, som var en viktig målpunkt, har dock gjort att platsen inte är så befolkad som den 
en gång var. I den sociala konsekvensanalysen gjord 2018 (se bilaga) beskrivs delar av området som 
välbefolkad och andra delar som öde, samt att det är väldigt uppdelat mellan bostadsområde och offentliga 
platser.

Nytorgstaden har länge varit en viktig del av stadens centrum. Nytorget har fungerat som en samlings- och 
handelsplats med busstation och området har legat i direkt anslutning till många andra centrala funktioner i 
staden så som handelsstråk, verksamheter, myndigheter och kulturutbud. Med de förändringar som skett i 
Kungälv de senaste åren har en del av dessa funktioner flyttat. Resecentrum har flyttats till E6 och en stor 
del av stadens handel har flyttat till köpcentret i Kongahälla. Förändringarna har inneburit konsekvenser för 
området, då en del av stadslivet har förlagts till andra platser i staden. 

Planförslaget
Stadsliv 
Kommunen arbetar med social hållbarhet genom Översiktsplan, 2010 och Social hållbarhet – ökat 
innanförskap. En förtätning och omvandling av Nytorgstaden ger möjligheten för ett betydande ökat antal 
lägenheter i ett centralt läge, med närhet till handel, service, kollektivtrafik och grönområden. 

För att uppnå variationsrikedom är det viktigt att området blir intressant att bo i för människor med olika 
livsstilar. En blandning av bostäder med olika karaktär, storlek samt och upplåtelseformer gör området 
attraktivt för både unga och gamla, ensamhushåll och barnfamiljer. Det är också viktigt att skapa lokaler i 
olika storlekar och för olika typer av verksamheter.

Utvecklingen i Nytorgstaden knyter samman olika delar av centrala Kungälv och skapar en 
sammanhängande, breddad stadskärna. Mer sammanhängande stråk och bebyggelse skapar bättre 
förutsättningar för levande stads- och gatumiljöer i centrala Kungälv. Som tidigare nämnts beskrivs delar i 
området i den sociala konsekvensanalysen som både välbefolkad och öde, samt att det är väldigt uppdelat 
mellan bostadsområde och offentliga platser. Planförslaget möjliggör en blandning av bostäder och 
verksamheter vilket ger förutsättningar för att olika funktioner ska bli bättre integrerade med varandra och 
att området ska kännas levande och tryggt under stora delar av dygnets timmar. Planförslaget innebär ett 
tillskott av ca 700 nya bostäder. Bostäderna i området kommer att bestå av både hyresrätter och 
bostadsrätter i olika storlekar, vilket kan främja att människor i olika åldrar, med olika inkomst, 
utbildningsgrad, etnicitet med mera kan mötas. Fler människor som bor och rör sig i området skapar också 
ett större kundunderlag för handel, service och kvällsöppna aktiviteter, samtidigt som befolkningsantalet i 
stadsdelen ökar under dagtid. 

Bottenvåningarna längs Uddevallavägen och runt Nytorget kommer till stor del innehålla 
verksamhetslokaler, vilket uppmuntrar till ett befolkat gaturum, även om många av stadens större 
målpunkter ligger utanför planområdet. Vid nybyggnation finns det en viss risk för att hyrorna går upp och 
det är osäkert hur befintliga verksamheter och föreningar som är beroende av låga hyror påverkas av 
nybyggnationen. Det finns även äldre byggnader inom planområdet där planförslaget möjliggör större 
förändring bland annat inom kvarteret Köpmannen och Centrum med befintliga verksamheter, samt flera 
byggnader som kan komma att genomgå större renoveringar. 

Tillgänglighet och trygghet
Stråken genom stadsdelen blir viktiga både då många kommer röra sig i området och de binder samman 
de olika delarna av centrala Kungälv. Gång- och cykeltrafik prioriteras i området och rörelserna sker ”på 
gåendes villkor” runt Nytorget. Tidigare har cykelstråk genom området varit otydliga och det har funnits 
platser som upplevts som svåra att ta sig fram. Planförslaget föreslår tydligare och mer sammanhängande 
stråk för gång och cykel samt separerade gång- och cykelbanor utmed vissa sträckor för att underlätta 
framkomlighet. Tydliga övergångar vid möten mellan olika trafikslag är viktigt för att öka tryggheten.  

Barnperspektiv
Idag finns mindre lekredskap för barn på några av bostadsgårdarna och i Västra parken. När fler bostäder 
tillkommer så kommer även antalet barn och unga att öka. Nya ytor för lek bör anläggas på de tillkommande 
bostadsgårdarna och lekytan i Västra parken bör utvecklas i samband med att parken byggs ut. För de nya 
bostäderna i kvarteret Sadelmakaren innebär närheten till Fontinbergets naturreservat en stor tillgång som 
en rekreationsyta för både barn och vuxna.
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I närheten av planområdet finns flera skolor och många barn passerar dagligen genom Nytorgstaden på 
väg till och från skolan. Det är stor vikt att de stråk där skolbarnen rör sig utformas så att barnen på ett tryggt 
och säkert sätt kan använda dem och att de punkter där gångstråken korsar bilvägar är trafiksäkra. 
Användningen skola har lagts till i kvarteret Blåsippan vilket ger möjligheten att inom planområdet kunna 
fylla ett eventuellt framtida ökat behov för skolverksamhet.

Hot
Inom planområdet utvecklas och skapas publika rum, med torg, gångstråk och restauranger. Dessa ytor 
skulle kunna innebära risker för antagonistiska hot (hot som är avsiktligt illvilliga och illegala). Åtgärder för 
att minska risken för detta kan till exempel vara att förhindra fordon från att nå vistelseytor för folksamlingar.

Specifika åtgärder mot denna typ av hot kommer inte att styras i detaljplanen. Kommunen kommer däremot 
att arbeta vidare med frågan, exempelvis genom att föra en dialog med MSB, kommunens 
säkerhetsavdelning samt studera goda exempel från andra kommuner. Lämpliga åtgärder blir sedan viktigt 
att få med vid utformningen av gaturummen. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Genomförandedelen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 
tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen

Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan

 Samråd 2:a kvartalet år 2022
 Granskning 1:a/2:a kvartalet år 2023
 Antagande 2023/2024

Som tidigast kan detaljplanen vinna laga kraft under kvartal 4 år 2023 om inget oförutsett inträffar och planen 
inte överklagas.

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag då planen vinner laga kraft. Vald genomförandetid ger en 
skälig tid för utbyggnad av planområdet. 

Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och högst 
femton år. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med 
detaljplanen och den får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens slut 
fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger 
efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga 
planen.

Huvudmannaskap 
I detaljplanen anges vad som är allmän platsmark respektive kvartersmark. Allmän plats avser mark som 
ska vara allmänt tillgänglig. Kvartersmark avser övrig mark som kan privatiseras på olika sätt. 

Huvudmannaskap innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. Med 
huvudmannaskap har kommunen en rättighet, men även en skyldighet att lösa in allmän platsmark som 
ligger inom privatägda fastigheter. Huvudmannaskap innebär även att kommunen före genomförandetidens 
utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande. All mark som ingår i allmän plats ska 
överföras till angränsande kommunal fastighet.  

Kvartersindelning och utbyggnadsordning
Befintlig kvartersstruktur ska bibehållas och utvecklas genom de nya byggrätter som möjliggörs inom 
planområdet. 

Punkt 15/22, Bilaga 3: Planbeskrivning - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 1 1 m fl Nytorgstaden



Kungälvs kommun 
Ärende: KS2020/1064

68

Planområdet markerat med svartstreckad linje och fastigheter där det planeras för ombyggnad/ nybyggnad syns 
markerade med blått och grönt.

För att genomförande av detaljplanen ska bidra med så lite störningar som möjligt för de som bor och rör 
sig inom och genom Nytorgstaden planeras att styra upp utbyggnadsordningen inom planområdet. Detta 
kommer samtidigt att underlätta planering av utbyggnad av infrastruktur och allmän plats samt i vilken 
ordning exploatörerna inom området genomför ny- om- och/eller tillbyggnad på sina fastigheter. Nedan syns 
en första preliminär utbyggnadsordning, som kommer att utvecklas utifrån den information och kunskap som 
kommer fram under planarbetets gång.  
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Förslag till utbyggnadsordning inom Nytorgstaden

Tillgänglighet under produktionstiden 
Kommunen kommer att arbeta för att invånare och näringsidkare ska påverkas i så liten utsträckning som 
möjligt under byggtiden. Detta uppnås genom samordning och samverkan mellan kommunen och de 
kommande byggprojekten rörande byggrelaterade transporter.

Uddevallavägens trafikföring kommer att vara dubbelriktad under större delen av produktionstiden i 
Nytorgstaden med undantag för tiden då vägen byggs om och tillfälliga omledningar kan krävas. 
Tillgänglighet till butiker, verksamheter och boende inom Nytorgstaden ska vidmakthållas med minsta 
möjliga störning i samband med markarbeten och uppförande av byggnader. Framkomligheten för 
räddningstjänst och samhällsservice ska säkerställas. Buller under byggtiden regleras enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser.

Ansvar för anläggningar
Allmän plats
Kungälvs kommun ansvarar för iordningställande samt framtida drift och underhåll av allmän platsmark.

Kvartersmark
Fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom kvartersmark. Detta omfattar bland annat uppförande av 
byggnader enligt byggrätt samt övriga anläggningar, privata ledningar, fördröjningsmagasin för dagvatten, 
parkering, utformning av gårdar mm.
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Tekniska anläggningar
Omläggning av befintliga ledningar ansvarar och bekostar respektive ledningsägare om inget annat finns 
överenskommet i avtal.  

Vatten- spillvatten- och dagvattenledningar 
Kungälvs kommun ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar fram till förbindelsepunkter. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av privata vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar/dagvattenanordningar på kvartersmark samt privata ledningar som eventuellt placeras 
på allmän platsmark. 

El, Fjärrvärme
Kungälv Energi ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av elledningar med tillhörande anläggningar 
samt eventuella ledningar för fjärrvärme. 

Fiber och telefoni
Kungälv Energi alternativt annan fiberleverantör ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av 
fiberledningar. Omläggning samt nyanläggning av fiberledningar följer i stort utbyggnaden av infrastrukturen 
för projektet. 

Skanova har en befintlig fiber/telefonledning genom planområdet för vilken Skanova har ansvar för drift och 
underhåll. Ansvar för eventuell omläggning av denna ledning ska överenskommas mellan Kungälvs 
kommun och Skanova om behov uppstår. 

Avtal och överenskommelser
Detaljplaneområdet består av ett flertal fastigheter med olika fastighetsägare. De största fastighetsägarna 
inom planområdet är Kungälvsbostäder, HSB Göteborg ekonomisk förening och Sigillet Fastighets AB. 
Dessa fastighetsägare benämns vidare Exploatörerna. 

Övriga fastighetsägare inom planområdet benämns gemensamt som ”övriga fastighetsägare” alternativt 
enskilt med fastighetsbeteckning. 

Samverkansavtal
Mellan Exploatörerna och Kungälvs kommun har samverkansavtal tecknats som reglerar detaljplane-
kostnader mellan parterna, intentioner med planarbetet mm. 

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska upprättas mellan Kungälvs kommun och Exploatörerna innan detaljplanen tas upp 
för antagande. Avtalet ska bland annat reglera marköverlåtelser, medfinansieringsersättning för 
infrastruktur, utbyggnadsordning samt kostnads- och genomförandeansvar för åtgärder som krävs med 
anledning av exploateringen inom allmän platsmark och kvartersmark. Avtalet behandlar även överlåtelse 
och utbyggnad av mark för allmän plats, bildande av gemensamhetsanläggningar med mera 

Marköverlåtelseavtal
Marköverlåtelseavtal ska tecknas mellan Kungälvs kommun och eventuell markköpare, om kommunen 
väljer att sälja hel eller del av fastighet innan eller efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Detta avtal ska då 
reglera bland annat marköverlåtelser, gatukostnader utbyggnadsordning samt kostnads- och 
genomförandeansvar för åtgärder som krävs med anledning av exploateringen inom allmän platsmark och 
kvartersmark. Avtalet behandlar även överlåtelse och utbyggnad av mark för allmän plats, bildande av 
gemensamhetsanläggningar med mera 

Servitut, Ledningsrätter
För nya rättigheter som behöver bildas i och med planläggningen ska nya servituts, alternativt ledningsrätts-
avtal tecknas. 
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Servituts- och Ledningsrättsavtal kommer att behöva tecknas för befintliga rättigheter om dessa påverkas 
och ska skrivas om, upphöra och/eller omprövas. Befintliga ledningsrätter och servitut som är inskrivna i 
fastighetsregistret och lokaliserade inom planområdet finns redovisade i separat fastighetsförteckning. 
Planerad detaljplaneläggnings påverkan på befintliga rättigheter och behov av nya rättigheter kommer att 
studeras närmare inför granskningsskedet. 

Övriga avtal
Avtal ska tecknas med övriga fastighetsägare inom planområdet där deras fastigheter berörs av förändring 
av areal, fastighetsgränser, rättigheter mm. Beskrivning kring hur övriga fastighetsägares befintliga 
rättigheter påverkas kommer att beskrivas närmare under granskningsskedet och dessförinnan genom 
kontakt med berörda fastighetsägare. 

Avtal bör tecknas mellan Kungälvs kommun och innehavaren till tomträtten belägen på fastigheten Centrum 
2. Detta då arealen för Centrum 2 planeras att förändras, vilket påverkar tomträttens storlek. 

Avtal ska tecknas mellan fastighetsägare och respektive nätägare för att reglera ev. utbyggnad av 
elanläggningar samt tele- och fibernät. 

Fastighetskonsekvenser 
Nedan har konsekvenser för berörda fastigheter inom planområdet listats. I tabellen anges framtida 
användningsområden för respektive fastighet enligt detaljplaneförslaget samt vilka förändringar avseende 
fastighetsgränser som föreslås. Konsekvenser avseende befintliga och framtida rättigheter på eller till 
förmån för berörda fastigheter kommer att utredas inför detaljplanens granskningsskede.

Planbestämmelserna för respektive fastighet anges nedan med bestämmelsernas beteckningar. För 
information om beteckningarnas innebörd hänvisas till rubriken ”Utformning och Bestämmelser” högre upp 
i dokumentet alternativt plankartan, där detta beskrivs. 

Framtida placeringar av transformatorstationer är ännu inte satt inom planområdet. Planbestämmelsen 
teknisk anläggning (”E”), har därför lagts på flera fastigheter inom detaljplanen, Inför granskningsskedet 
kommer placering av transformatorstationer studeras ytterligare och platser specificeras där det är möjligt. 
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Bild för att illustrera fastighetskonsekvenser i form av arealförändringar inom planområdet 
vilka även listas i tabellen nedan.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Planens konsekvenser för respektive fastighet 
Nya 
planbestämmelser

Planbestämmelser 
efter föreslagna 
fastighetsgräns-
förändringar 

Föreslaget avstående av 
mark från fastigheten 

Föreslaget erhållande av mark 
till fastigheten 

Blåsippan 1
Byggrätt: Ingen ny eller markant utökad byggrätt
B, S B, S Inga förändringar i 

fastighetsgränser.  
--

Blåsippan 2
Byggrätt: Ingen ny eller markant utökad byggrätt
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B, S B, S Inga förändringar i 
fastighetsgränser.  

--

Blåsippan 3
Byggrätt: Ingen ny eller markant utökad byggrätt
B, S B, S Blåsippan 3 bör, genom 

fastighetsreglering, 
överlåta kvartersmark 
som är planlagd med 
egenskapen gång (a1) till 
Blåsippan S:1.

--

Blåsippan 4
Byggrätt: Ingen ny eller markant utökad byggrätt
B, S B, S -- Blåsippan 4 bör, genom 

fastighetsreglering, erhålla ett 
mindre markområde planlagt för 
B, S från Blåsippan S:1

Blåsippan 5
Byggrätt: Ingen ny eller markant utökad byggrätt
B, S B, S Inga förändringar i 

fastighetsgränser.  
--

Blåsippan 6    

Byggrätt: Utökad byggrätt tillskapas
B, S B, S Blåsippan 6 bör, genom 

fastighetsreglering, 
överlåta kvartersmark 
som är planlagt med 
egenskapen gång (a1) till 
Blåsippan S:1.

Blåsippan 6 bör, genom 
fastighetsreglering, erhålla mark 
planlagd för B, S från Blåsippan 
S:1.

Blåsippan 7
Byggrätt: Ingen ny eller markant utökad byggrätt
B, S, GATA2 B, S Blåsippan 7 bör, genom 

fastighetsreglering 
överlåta mark planlagd 
som allmän plats GATA2 
till Tveten 1:1.

--

Blåsippan 8
Byggrätt: Nya byggrätter tillskapas 
B, S B,S  -- Blåsippan 8 bör, genom 

fastighetsreglering erhålla mark 
planlagd för B, S från Blåsippan 
S:1. 

Blåsippan S:1
Byggrätt: Nya byggrätter tillskapas som bör avstyckas respektive överlåtas till annan 

fastighet 
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B, S Från Blåsippan S:1 bör 
avstyckning göras av ett 
markområde med 
användningen B, S för 
bildande av ny 
fastighet "Blåsippan X".  

 Blåsippan S:1 bör, genom 
fastighetsreglering, 
överlåta mark planlagd 
som B, S till Blåsippan 4, 
6 och 8.

B, S, GATA2

 
 

 Blåsippan S:1 bör, genom 
fastighetsreglering, 
överlåta mark planlagd 
som allmän plats GATA2 
till den kommunala 
fastigheten Tveten 1:1.

Blåsippan S:1 bör, genom 
fastighetsreglering, erhålla mark 
planlagd med egenskapen gång 
(a1) från Blåsippan 3 och 
Blåsippan 6.

"Blåsippan X"
Byggrätt: Föreslagen ny fastighet, bildad av nytillkommen byggrätt inom Blåsippan S:1 
-- B, S -- Föreslagen nybildad fastighet, 

avstyckad från Blåsippan S:1.

Centrum 1
Byggrätt: Utökad byggrätt tillskapas
B, C, D, E B, C, D, E -- Centrum 1 bör, genom 

fastighetsreglering, erhålla mark 
planlagd för B, C, D, E från 
Tveten 1:1 och Centrum 2.

Centrum 2
Byggrätt: Utökad byggrätt tillskapas

B, C, D, E Centrum 2 bör, genom 
fastighetsreglering, 
överlåta ett markområde 
planlagt för B, C, D, E till 
Centrum 1 samt ett 
mindre markområde 
planlagt som allmän plats 
PARK till Fontin 1:1. 

Centrum 2 bör, genom 
fastighetsreglering, erhålla mark 
planlagd för B, C, D, E från 
Tveten 1:1 och ett mindre 
markområde från Fontin 1:1. 

B, C, D, E, PARK
 

  Då Centrum 2 är en tomträtt 
påverkar förändringar av 
fastighetsgränser även 
tomträttens storlek. 

"Centrum X"
Byggrätt: Föreslagen ny fastighet, bildad av nytillkommen byggrätt inom Tveten 1:1
-- B, C -- Föreslagen nybildad fastighet, 

avstyckad från Tveten 1:1

"Centrum Y"
Byggrätt: Föreslagen ny fastighet, bildad av nytillkommen byggrätt inom Tveten 1:1
-- C -- Föreslagen nybildad fastighet, 

avstyckad från Tveten 1:1 
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Fontin 1:1
Byggrätt: Mindre område med byggrätt tillskapas, bör överlåtas till Centrum 2
B, C, D, E, GATA 1, 
GATA2, PARK

GATA1, GATA2, 
PARK

Fontin 1:1 bör, genom 
fastighetsreglering, 
överlåta ett mindre 
markområde med 
användningen B, C, D, 
E till Centrum 2. 

Fontin 1:1 bör genom 
fastighetsreglering erhålla ett 
markområde planlagt för PARK 
från Centrum 2 samt ett område 
planlagt för GATA1 från 
Sadelmakaren 11.

Frölich 15
Byggrätt: Utökad byggrätt tillskapas
B, C, D, E, GATA2 B, C, D, E Frölich 15 bör genom 

fastighetsreglering 
överlåta mark planlagd för 
allmän plats GATA2 till 
Tveten 1:1.

Frölich 15 bör genom 
fastighetsreglering erhålla ett 
markområde planlagt för B, C, D, 
E från Gärdet 1:1.

Frölich 16
Byggrätt: Utökad byggrätt tillskapas
B, C, D, E, GATA2 B, C, D, E Frölich 16 bör överlåta 

mark planlagd för allmän 
plats GATA2 till Tveten 
1:1 

--

Gärdet 1:1
Byggrätt: Mindre område med byggrätt tillskapas som bör överföras till annan fastighet 
B, C, D, E, GATA1, 
GATA2, GCVÄG, 
PARK

GATA1, GATA2, 
GCVÄG, PARK

Gärdet 1:1 bör genom 
fastighetsreglering 
överlåta mark planlagd för 
B, C, D, E till Frölich 15 
och till Komministerängen 
4. 

Gärdet 1:1 bör genom 
fastighetsreglering erhålla mark 
planlagd som allmän plats 
GATA1 och GATA2 från 
Komministerängen 4.

Komministerängen 4
Byggrätt: Ny och utökad byggrätt tillskapas
B, C, D, E, GATA1, 
GATA2,

B, C, D, E Komministerängen 4 bör 
överlåta mark planlagd 
som allmän plats 
GATA1 och GATA2 till 
Gärdet 1:1 samt 
GATA2 till Tveten 1:1. 

Komministerängen 4 bör genom 
fastighetsreglering erhålla mark 
planlagd som B,C, D, E från 
Gärdet 1:1. 

Köpmannen 2
Byggrätt: Utökad byggrätt tillskapas
B, C, D, E, GATA1, 
TORG

B, C, D, E Köpmannen 2 bör 
överlåta mark planlagd 
som allmän plats GATA1 
och TORG till Tveten 1:1

Köpmannen 2 bör genom 
fastighetsreglering erhålla mark 
för ändamålet B, C, D, E från 
Tveten 1:1 och Köpmannen 5.  

Köpmannen 3
Byggrätt: Ny byggrätt tillskapas som bör avstyckas till ny fastighet. 
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B B Köpmannen 3 bör 
överlåta ett markområde 
planlagt som B till en 
nybildad fastighet 
"Köpmannen Y"

--

Köpmannen 4
Byggrätt: Ny byggrätt tillskapas som bör avstyckas till ny fastighet. 
B, E B Köpmannen 4 bör 

överlåta ett markområde 
planlagt som B till en 
nybildad fastighet 
"Köpmannen Y" samt 
markområde planlagt som 
E till en nybildad fastighet 
"Köpmannen Z".

--

Köpmannen 5
Byggrätt: Utökad byggrätt tillskapas. Ny byggrätts tillskapas som bör avstyckas till ny 

fastighet. 

B, C, D, E Från Köpmannen 5 bör 
markområde för 
ändamålet B, C, D, E 
avstyckas/regleras till 
Köpmannen 2 respektive 
en nybildad fastighet, 
"Köpmannen X" 

B, C, D, E, TORG 
 

 Köpmannen 5 bör genom 
fastighetsreglering 
överlåta mark planlagd för 
allmän plats TORG till 
Tveten 1:1 

Köpmannen 5 bör genom 
fastighetsreglering erhålla mark 
planlagd som B, C, D, E från 
Tveten 1:1 

"Köpmannen X"
Byggrätt: Föreslagen ny fastighet, bildad av nytillkommen byggrätt inom Tveten 1:1 och 

Köpmannen 5
-- B, C, D, E -- Fastighet som kan nybildas 

genom avstyckning/ 
fastighetsreglering från Tveten 
1:1 och Köpmannen 5. 

"Köpmannen Y"
Byggrätt: Föreslagen ny fastighet, bildad av nytillkommen byggrätt inom  Tveten 1:1, 

Köpmannen 3 och 4
-- B -- Fastighet som kan nybildas 

genom avstyckning/ 
fastighetsreglering från Tveten 
1:1, Köpmannen 3 och 
Köpmannen 4. 

"Köpmannen Z"
Byggrätt: Föreslagen ny fastighet, bildad av nytillkommen byggrätt inom Tveten 1:1 och 

Köpmannen 4
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-- E -- Fastighet som kan nybildas 
genom avstyckning från Tveten 
1:1 och Köpmannen 4, för 
ändamålet Tekniska 
anläggningar.

Reparatören 5
Byggrätt: Ny och utökad byggrätt tillskapas
B, C, D, E, 
GCVÄG1

B, C, D, E Reparatören 5 bör genom 
fastighetsreglering 
överlåta mark planlagd 
som allmän plats 
GCVÄG1 till Tveten 1:1. 

Reparatören 5 bör genom 
fastighetsreglering erhålla mark 
planlagd som B, C, D, E från 
Tveten 1:1 

Reparatören 6
Byggrätt: Utökad byggrätt tillskapas
B B -- --

Sadelmakaren 10
Byggrätt: Ny och utökad byggrätt tillskapas
B, E, NATUR B, E Sadelmakaren 10 bör 

genom fastighetsreglering 
överlåta mark planlagd 
som allmän plats NATUR 
till fastigheten Tveten 1:1

--

Sadelmakaren 11
Byggrätt: Ingen förändring avseende byggrätt
GATA1 Ingen mark kvar 

inom planområdet
Sadelmakaren 11 bör 
genom fastighetsreglering 
överlåta mark planlagd 
som allmän plats GATA1 
till Fontin 1:1. 

--

Trumpetaren 2
Byggrätt: Ingen ny eller markant utökad byggrätt
B, C B, C Inga förändringar i 

fastighetsgränser.  
--

Trumpetaren 3
Byggrätt: Ingen ny eller markant utökad byggrätt
B, C B, C Inga förändringar i 

fastighetsgränser.  
--

Trumpetaren 4
Byggrätt: Ingen ny eller markant utökad byggrätt
B, C B, C Inga förändringar i 

fastighetsgränser.  
--

Tveten 1:1
Byggrätt: Nya byggrätter tillskapas som bör avstyckas till nya och regleras till befintliga 

fastigheter
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B, C, D, E, GATA1, 
GATA2, NATUR, 
PARK, TORG 

GATA1, GATA2, 
GCVÄG1, NATUR, 
PARK, TORG

Tveten 1:1 bör, genom 
fastighetsreglering, 
överlåta mark planlagd 
med B, C, D, E till 
fastigheterna Centrum 1, 
Centrum 2, Köpmannen 
2, Köpmannen 5, 
Köpmannen 6 och 
Reparatören 5.  

Tveten 1:1 bör erhålla mark 
planlagd som allmän plats 
GATA1, GATA2, GCVÄG1, TORG 
och/eller NATUR från 
fastigheterna Blåsippan 7, 
Blåsippan S:1, Frölich 15, Frölich 
16, Komministerängen 4, 
Köpmannen 2, Köpmannen 5, 
Reparatören 5 och 
Sadelmakaren 10.

  Från Tveten 1:1 bör mark 
med ändamålen B, C, D, 
E avstyckas till nya 
fastigheter, "Köpmannen 
X", "Köpmannen Y", 
Köpmannen Z", Centrum 
X och Centrum Y). 

Markförvärv
Under rubriken Fastighetskonsekvenser beskrivs de markregleringar som föreslås inom planområdet utifrån 
framtagen plankarta. Marköverföringar i form av fastighetsregleringar föreslås att genomföras mellan flera 
av fastigheterna inom planområdet för att uppnå effektiv markanvändning. Det föreslås också att flera nya 
fastigheter ska bildas inom planområde, genom avstyckning.

Mark som planläggs som allmän plats ska överföras från privata fastigheter till närliggande kommunal 
fastighet. Avtal avseende överföring av allmän plats ska tecknas mellan Kungälvs kommun och respektive 
fastighetsägare innan genomförande av berört delområde inom detaljplanen påbörjas. 

Ansvariga myndigheter/upplysningar 
Bygglov, rivningslov och marklov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. 

Ansökan om fastighetsbildning, anläggningsförrättning med mera söks hos Lantmäteriet. 

Ansökan om dispens från det generella biotopskyddet ställs till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Anmälan om avhjälpandeåtgärder eller upplysningar om en upptäckt förorening enligt Miljöbalken kap. 10 
ska riktas till tillsynsmyndigheten vilket vanligtvis utgörs av Länsstyrelsen i Västra Götaland eller Miljö- och 
byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. 

Fastighetsrättsliga frågor
Markägare
Kungälvs kommun är fastighetsägare till Blåsippan 8, Fontin 1:1, Gärdet 1:1 och Tveten 1:1. Fastigheten 
Centrum 2 omfattas av en tomträtt som innehas av Kungälvsbostäder. Övriga fastighetsägare och 
rättighetshavare som berörs av planen framgår av den till planen tillhörande fastighetsförteckningen. 

Erforderlig fastighetsbildning
Detaljplanen möjliggör att nya fastigheter kan bildas genom avstyckning och vid behov ihop med 
fastighetsreglering. Justeringar av flera befintliga fastighetsgränser inom planområdet bör genomföras, 
genom fastighetsreglering.

Kommunen ombesörjer ansökan om fastighetsbildning för bildandet av nya fastigheter på kommunal mark. 
Exploatörerna ansvarar för övrig nödvändig fastighetsbildning för genomförande av detaljplanen. 

Punkt 15/22, Bilaga 3: Planbeskrivning - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 1 1 m fl Nytorgstaden



Kungälvs kommun 
Ärende: KS2020/1064

79

Gemensamhetsanläggningar
Inom kvartersmarken i detaljplaneområde kan det uppstå behov av att förvalta gemensamma anläggningar. 
Omfattningen och antalet gemensamhetsanläggningar är beroende av hur kvartersmarken utformas. 
Exempel på gemensamma anläggningar är till exempel parkeringar, miljöhus, med mera Inom kvartersmark 
ansvarar framtida berörda fastighetsägare för att ansöka om anläggningsförrättning för bildandet eller 
omprövning av eventuella gemensamhetsanläggningar med tillhörande samfällighetsföreningar. 

Genom att bilda en gemensamhetsanläggning blir berörda fastighetsägare gemensamt ansvariga för 
anläggningarnas utförande och framtida drift. En gemensamhetsanläggning kan förvaltas direkt av 
delägarna i gemensamhetsanläggningen, eller så kan den förvaltas av en särskild bildad samfällighets-
förening. Anläggningsförrättning ansöks hos och utförs av Lantmäteriet. Vid förrättningen fattas bland annat 
beslut om fördelning av kostnader för anläggningarna, andelstal, drift- och underhållsfrågor mm.

Ledningsrätt
Markreservat för underjordiska ledningar (redovisat med ”u1, u2” i detaljplanen) föreslås på några av de ytor 
där stora el- och teleledningar kommer att ligga kvar efter plangenomförandet. Inom dessa områden kan 
även ledningsrätt för nya allmänna underjordiska ledningar upplåtas i den mån området inte redan är 
upplåtet för ledningsrätt. Flera av de tidigare detaljplanerna har markerade markreservat för underjordiska 
ledningar för ledningsdragningarna. Placeringen av ledningar och markreservat kommer att studeras vidare 
i planens granskningsskede. 

Ett markreservat för underjordiska ledningar säkras i plankartan för de huvudledningar för fjärrvärme som 
går genom Västra parken. 

Eventuellt säkerställande av allmänna ledningar inom planområdet, till exempel kommunala vatten- och 
spillvattenledningar med tillhörande anläggningar, bör ske genom u-område på kvartersmark samt med 
ledningsrätt. Anläggningar inom kvartersmark för tekniska anläggningar redovisade med “E”, kan upplåtas 
genom ledningsrätt. 

Eventuellt säkerställande av icke kommunala ledningar genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt 
ansvarar respektive ledningsägare för. Bildande av ledningsrätt sker genom lantmäteriförrättning. Ansökan 
om bildande eller ombildande av ledningsrätt ombesörjs och bekostas av ledningsägaren, om inte annat 
finns överenskommet i avtal. Befintliga ledningsrätter lokaliserade inom planområdet finns redovisade i 
separat fastighetsförteckning. Planerad detaljplaneläggnings påverkan på befintliga rättigheter kommer att 
studeras närmare inför granskningsskedet.  

Servitut
Befintliga servitut, som är inskrivna i fastighetsregistret och lokaliserade inom planområdet finns redovisade 
i separat fastighetsförteckning. Planerad detaljplaneläggnings påverkan på befintliga rättigheter kommer att 
studeras närmare inför granskningsskedet.

Inom kvarteret Blåsippan och på fastigheten Frölich 16 planläggs en bestämmelse för att säkra möjligheten 
till gångpassade över kvartersmarken (a2 i plankartan) Rättigheterna för gång säkras förslagsvis genom att 
det mellan belastade fastigheter och angränsande kommunal fastighet tecknas ett avtals- eller 
officialservitut. 

Markavvattningsföretag 
Nordöst om planområdet är Trankärrsbäcken belägen. Där finns ett befintligt markavvattningsföretag, 
Ängegärde TF 1943. Under detaljplanearbetet har bedömningen gjorts att markavvattningsföretaget inte 
påverkas av pågående detaljplaneläggning eller efterföljande byggnation. Någon omprövning av 
markavvattningsföretaget är därför inte aktuell. 
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Ekonomiska frågor
Detaljplaneekonomi
Mellan exploatörerna och Kungälvs kommun har ett samverkansavtal upprättats som reglerar kostnader för 
upprättande av detaljplan. I och med detta kommer Kungälvs kommun inte att ta ut planavgift för 
exploatörernas fastigheter inom planområdet i samband med bygglov. 

Övriga fastighetsägare vars fastigheter får utökad byggrätt ska debiteras planavgift i samband med 
eventuell ansökan om bygglov som avser nyttjande av den utökade byggrätten. 

Ekonomiska konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen kommer generera kostnader och intäkter såsom: 

Kostnader för kommunen 
 Utbyggnad av va-ledningar och upprättande av förbindelsepunkt, vilket finansieras av anslutnings-

avgift.
 Eventuell sanering/efterbehandlingsåtgärder på kommunal mark och allmän plats. 
 Del av utbyggnad av allmän plats.
 Teknisk infrastruktur under mark, så som VA, fjärrvärme, el och tele. Detta omfattar flytt av befintliga 

ledningar samt nybyggnation.
 Lantmäteriförrättningar. 

Intäkter för kommunen 
 Genom detaljplanen tillskapas värde genom nytillkomna och utökade byggrätter på kommunal 

mark. Kommunen kommer få intäkter genom markförsäljning, exploateringsbidrag, 
medfinansieringsersättning samt eventuellt kommande parkeringsfriköp där exploatören inte löser 
parkering inom egen fastighet. Kommunen får också intäkter i form av anslutningsavgift till det 
kommunala Va-systemet. 

Kostnader för exploatörerna
 Del av utbyggnad av allmän plats, exploateringsbidrag
 Fastighetsbildning samt bildande av gemensamhetsanläggningar.
 Eventuella markköp.
 Anslutningsavgift för upprättande av förbindelsepunkt för VA samt anläggande och underhåll av 

fördröjningsmagasin för dagvatten.
 Anslutningsavgifter för el-, tele- och bredbandsnät.
 Eventuell anslutningsavgift för fjärrvärme.
 Eventuell sanering/efterbehandlingsåtgärder på egen kvartersmark
 Samtliga åtgärder inom kvartersmark exklusive kommunens åtaganden enligt ovan.
 Lantmäteriförrättningar. 
 Medfinansieringsersättning

Intäkter för exploatörerna
 Genom detaljplanen tillskapas värde genom nytillkomna eller utökade byggrätter för exploatörerna. 

Kostnader för övriga fastighetsägare
 Detaljplanen innebär inga direkta kostnader för övriga fastighetsägare inom planområdet.
 Väljer övriga fastighetsägare inom planområdet att genomföra åtgärder inom sina fastigheter, så får 

de stå för dessa kostnader. 
 Planavgift. Vid ansökan om bygglov som avser nyttjande av tillkommen byggrätt.  

Intäkter för övriga fastighetsägare 
 Genom detaljplanen tillskapas värde genom utökad byggrätt för enstaka fastighet. Detaljplanen 

innebär inga direkt intäkter för övriga fastighetsägare inom planområdet.

Avgifter
Anslutningsavgifter för el, fiber, vatten, spillvatten och dagvatten ska betalas enligt vid varje tillfälle gällande 
taxa. 
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Framtida driftkostnader
På grund av detaljplaneläggningen kommer kommunen, som huvudman för allmän plats, få en ökad 
återkommande kostnad för drift och underhåll. Detta då det anläggs nya anläggningar inom allmän 
platsmark så som till exempel gata, gångvägar och utökad parkmark.

Fastighetsägare och exploatörer inom planområdet kommer att ansvara och bekosta drift och underhåll av 
befintliga och nya anläggningar inom kvartersmark samt anläggningar som eventuellt tjänar fastigheten 
exklusivt men som är placerade på allmän platsmark.

Ledningsägare ansvarar för drift och underhållskostnader för sina ledningar.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Detaljplaneområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten (VA). 
Kommunen ansvarar för utbyggnad av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar inom området. Befintliga 
bebyggda fastigheter i planområdet är redan idag anslutna till kommunalt VA. Tillkommande bebyggelse 
ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Anslutningspunkter för vatten, spill- och dagvatten kommer att 
upprättas i varje ny fastighets omedelbara närhet. 

En VA-utredning är framtagen för planområdet och ska ligga till grund för kommande detaljprojektering 
(Nytorgstaden VAD-utredning, 2022-01-25).  Någon större nybyggnation av vatten och spillvattenledningar 
för kapacitetsökning bedöms inte krävas. Viss utbyggnad krävs dock för att nå nytillkomna byggrätter. Då 
delar av ledningssystemet är äldre kommer omläggning av flera ledningar att planeras in i samband med 
ombyggnation av vägar och övrig exploatering inom planområdet. Omläggning kommer samtidigt att krävas 
där befintliga VA-ledningar kommer i konflikt med föreslagna och befintliga fastighetsgränser.  
Dimensionering av nya ledningar bör ses över i samband med detaljprojekteringen.

Inom delar av området finns sannolikt kopplingar där dräneringsvatten från källare är anslutet till spill-
vattensystemet. I samband med ny-/omläggning av spillvattenledningar inom planområdet bör dessa 
anslutningar om möjligt kopplas bort från spillvattensystemet, vilket ligger på fastighetsägaren. Pumpning 
kommer förmodligen krävas för vissa fastigheter. Anläggningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten 
ska anläggas enligt vid var tillfälle gällande taxa. 

Tryckstegring
För nytillkomna byggnader inom området Sadelmakaren krävs lokal tryckstegring där våningsantalet 
överstiger 3 våningar. För övriga delar av planområdet krävs lokal tryckstegring för nytillkomna byggnader 
som överstiger 9 våningar. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att anlägga, äga och drifta lokal 
tryckstegringsanläggning. 

Brandvatten
Ingen utbyggnad av brandposter bedöms krävas. Brandvattenförsörjningen inom planområdet bedömt 
tillräcklig för att klara tillkommande byggnation. 

Dagvatten
En dagvattenutredning är framtagen som visar förslag på lösningar avseende hantering av dagvatten inom 
planområdet. Befintliga fastigheter inom planområdet är redan idag anslutna till det kommunala 
dagvattennätet, dit även nytillkomna fastigheter ska ansluta sig. 

Dagvatten från hårdgjorda ytor ska infiltreras och fördröjas inom fastigheten innan avledning sker till det 
kommunala ledningsnätet för dagvatten. Kungälvs kommun anlägger och driftar allmänna 
dagvattenlösningar som anläggs inom allmän plats. För hantering av dagvatten inom kvartersmark ansvarar 
respektive fastighetsägare. 

Fördröjning på allmän platsmark föreslås ske genom skelettjordar med träd som bidrar med både rening 
och fördröjning, något som kan ske längs med gator och på torg. I Västra parken föreslås anläggande av 
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en översvämningsyta, som kan hantera vatten som kommer från högre liggande markområden utanför 
planområdet. 

För kvartersmark är förslaget att fördröjning av dagvatten ska ske genom öppna lösningar, till exempel 
regnbäddar. Fördröjt dagvatten föreslås sedan ledas till befintligt kommunalt dagvattensystem med utlopp i 
dike vid Hantverksgatan för den östra delen av planområdet och i Komarksbäcken, nära Kongahällavägen, 
för de västra/centrala delarna av området. Information och anvisning erhålls från kommunens VA- enheten. 

För att förhindra översvämning till följd av skyfall inom planområdets lågpunkter behöver höjdsättning 
studeras i samband med ny- och ombyggnation, vilket respektive fastighetsägare/exploatör ansvarar för. 

Gator och allmän plats
Kungälvs kommun ansvarar, så som huvudman för allmän plats, för om- och utbyggnad av gator, gång- och 
cykelvägar, parkområden, torgytor och övriga anläggningar inom allmän plats. 

Om- och utbyggnadsordningen för de förändringar som behöver göras på allmän plats kommer att planeras 
tillsammans med utbyggnadsordningen för byggrätterna inom området. Detta för att dessa ska synkronisera 
med varandra och skapa så lite olägenhet som möjligt för de som rör sig inom och genom planområdet.  

De största förändringarna avseende den allmänna platsen inom planområdet avser att del av nuvarande 
torgyta och det gamla busstorget kommer att bebyggas och nya torgytor tillskapas. Samtidigt som Västra 
parken kommer att utökas med nya grönytor mot norr. 

Utbyggnad och anpassningar kommer att behöva göras för gatunätet samt gång och cykelstråk inom 
planområdet. Dessa åtgärder utförs av Kungälvs kommun och syftar bland annat till att öka trafiksäkerhet, 
trivseln i stadsrummet, hantering av dagvatten och framkomlighet för alla som vistas i gaturummet, gående, 
cyklister, bilar och kollektivtrafik. Tillgång till säker cykelparkering med väderskydd i anslutning till 
busshållplatser avses att tillskapas. Samordning med Västtrafik avseende detta planeras innan 
genomförande. 

Buller och Vibrationer 
Plankartan redovisar de byggnadsbestämmelser som avser skydda bostäder från störande trafikbuller och 
vibrationer. De underlag som tagits fram avseende buller bör inte bara utnyttjas för att bostadsbebyggelsen 
ska klara lagens krav utan också för att skapa en så god ljudmiljö som möjligt över lag i Nytorgstaden.

Parkering
Idag finns både allmänna och privata parkeringar inom planområdet. Framtida parkeringsbehov för handel 
föreslås att lösas genom samnyttjande i gemensamma anläggningar och parkeringsfriköp av parkering på 
kommunal mark. För bostadsparkering planeras en kombination av olika parkeringslösningar, till exempel 
parkering inom egen fastighet, gemensamhetsanläggning och/eller parkeringsfriköp för parkering i 
kommunal anläggning. 

Den vid tidpunkten för prövningen gällande parkeringsnormen för Kungälvs kommun ska tillämpas och det 
är Kungälvs kommun som bedömer och avgör om parkeringsfriköp är möjligt att erbjuda, detta hanteras i 
samband med kommande exploaterings- och marköverlåtelseavtal.

Parkering inom allmän plats ska ägas och anläggs av Kungälvs kommun.

Parkering under byggtiden

Under byggtiden kommer ersättningsparkering att behövas för några av exploatörernas fastigheter. 
Utgångspunkten är att ersättningsparkering där det är möjligt ska lösas inom de egna fastigheterna. 
Kommunen kommer inför genomförande av detaljplanen undersöka möjligheterna att ordna viss 
ersättningsparkering på kommunal mark.

Markmiljö
Utredning har visat att det förekommer föroreningar i marken inom delar av planområde. 
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I planområdets lerdominerade mark är de naturliga nivåerna av arsenik och kobolt förhöjda. Detta är inte att 
se som en förorening. Detta behöver dock beaktas vid ett eventuellt framtagande av platsspecifika 
riktvärden eller åtgärdsmål för en sanering. De faktiska haltnivåerna får också betydelse vid till exempel 
bortforsling av schaktmassor för deponi eller hantering av länsvatten från schakter. Förhöjda nivåer kan i 
sådana fall, innebära att bortskaffande av massor fördyras då antalet mottagare begränsas och att 
länsvatten kräver mer långtgående rening för att kunna släppas tillbaka i naturen.

För att karaktärisera schaktmassor inför bortskaffande och för att veta var sanering eventuellt kan komma 
krävas, erfordras kompletterande miljötekniska markundersökningar inom delar av planområdet. Det kan bli 
aktuellt att genomföra sanering på några av fastigheterna i anslutning till det gamla busstorget och Västra 
parken. Innan efterbehandling påbörjas ska en anmälan om avhjälpandeåtgärder göras till kommunens 
miljöenhet. Marksanering ska sedan ske utifrån framtagna undersökningar och beslut innan byggnation 
påbörjas. 

Avfall 
För avfallshanteringen gäller “Avfallsföreskrifter Kommunal författningssamling” som är antagen av 
kommunfullmäktige. Miljöhus/miljöutrymmen bör vara väl tilltagna för att kunna erhålla full sortering, samt 
ska utformas utifrån gällande avfallsföreskrifter och övriga anvisningar från kommunen. För att underlätta 
källsortering bör det finnas sorteringsmöbler i bostäderna, exempelvis sorteringssats under diskbänken.

Värme
För uppvärmning rekommenderas att “Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun” följs. 

Det finns fjärrvärme utbyggt inom planområdet. Kungälvs kommun ser positivt på uppvärmning genom 
fjärrvärme. Uppvärmning kan ske med fjärrvärme alternativt med enskilda lösningar.  Exploatörerna 
ansvarar för att samråda kring villkoren för fjärrvärmeanslutning och teckna avtal med Kungälvs energi om 
så önskas. 

El och fiber, tele
Kungälv Energi och Skanova har elledningar respektive fiber-/teleledningar inom planområdet. Ledningarna 
är dragna i allmän platsmark som gata, torg och park, men flera ledningar är också dragna över 
kvartersmarken i området. 

Kungälv Energi ansvarar för utbyggnad av elnätet och flera nya transformatorstationer kommer att behöva 
placerar inom planområdet. Transformatorstationernas placeringar kommer att studeras ytterligare under 
granskningsskedet och specificeras i sin placering där det är möjligt. 

Ombyggnad, utbyggnad och anslutning av el- och fiberförsörjning ska ske i samråd med nätägaren. 
Exploatören ansvar för att avtala med respektive nätägare kring villkoren för anslutning.

Växter, park och natur
Det är Kungälvs kommun så som huvudman för allmän plats inom planområdet som ansvarar för åtgärder 
avseende växlighet, naturvärden och grönytor inom allmän plats. Kungälvs kommun avser att arbeta 
medvetet vid planering av parker och natur samt val av nya växter och träd inom Nytorgstaden. Som stöd 
för detta och vid prioriteringar mellan åtgärder som påverkar grönstrukturen planerar Kungälvs kommun att 
stödja sig på det resultat och underlag som tagits fram genom verktyget ESTER.

Grönytor inom Nytorgstaden med dess framtida träd och växter är tänkta att stärka den biologiska 
mångfalden genom stor artrikedom. Detta kommer delvis ske inom Västra parken som kommer att utvidgas 
mot nordväst för att omfatta yta som idag är en del av det gamla busstorget. För att bidra till grönska och 
svalka längs med gator inom planområdet och samtidigt rena och fördröja dagvatten föreslås att nya träd 
ska planteras i gatuområdena, framför allt längs Uddevallavägen. 

Skyddsvärden 
Exploatörerna ansvarar för att i samband med sin byggnation tillse att de inte skadar naturvärden både på 
kvartersmark och allmän plats. 
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Allé
De biotopskyddade alléträd som finns inom planområdet ska vid exploatering, där det bedöms möjligt, 
bevaras eller flyttas till annan plats. För biotopskyddade träd som ska bevaras ska ett trädskyddsområde 
upprättas kring respektive träd. Trädskyddsområdet ska skydda träden under byggnationens entreprenad-
skede och bör ha en radie på cirka 5 - 15 meter baserat på trädets rotutbredning. 

Bäck
Inom kvarteret Sadelmakaren utgör den bäck som rinner genom området ett naturvärde som kommer att 
bevaras genom att marken planläggs som naturmark. Även två ekar norr om bäcken kommer att bevaras 
och fredas genom samma planbestämmelse. 

Tillstånd 
Respektive framtida exploatör och fastighetsägare ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd, 
dispenser etcetera för sitt genomförande av exploateringen inom detaljplanen. 

Ida Brogren
Planchef

Samhälle och utveckling

Oskar Mikaelsson
Planarkitekt

Samhälle och utveckling
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER & KONSULTER

Kungälvs kommun 2022-04-14

För Samhälle och utveckling

Agne Mårtensson - Programledare Oskar Mikaelsson – Planarkitekt 

Andreas Dahlqvist - Kommunekolog Madeleine Wollbrant - Mark och exploateringsingenjör

Andreas Rutgertsson - Trafikplanerare Malin Gustafsson - Trädgårdsingenjör

Cecilia Eriksson – Planarkitekt Maria Alander – Driftingenjör

Emanuel Nandorf - VA-ingenjör Maria Örenfors – Planarkitekt 

Emilia Ruist - Landskapsarkitekt Stina Gunnarsson - Projektledare

Emelie Skarp - Mark och exploateringsingenjör Sandra Vokstrup - Mark och exploateringsingenjör

Fredrik Horn - Miljö- och hälsoskyddsinspektör Tobias Edner - VA-ingenjör

Ida Brogren - Planchef Ulf Liljankoski – Planarkitekt 

Johan Hellborg - Planarkitekt Åsa Johansson - Stadsarkitekt

Lina Junedahl - Ingenjör

Konsulter

Anna Kulginova - Arkitekt – Werner Arkitekter 

Ida Bjärmark - Arkitekt – Werner Arkitekter 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-05-03 
Sida  23 (24) 
 
 

 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 

Anteckning till protokollet Martin Högstedt § 66/2022 Samråd detaljplan 
för Tveten 1:1 m fl "Nytorgstaden" (Dnr KS2020/1064) 
Inplanerat 16 våningshus i denna planen som vätter mot det vi kallar i dagligt tal ”den gamla 
delen av Kungälv” Det anser vårat parti är på tok för högt. Vad sen gäller trafiksituationen 
med ett ökat flöde på bilar mm. 
 
Hur mycket tål vår stadskärna? Här ställde jag frågor på detta och önskar att det kan redogöras 
bättre då ärendet når Kommunstyrelsen. 

 
Martin Högstedt  
Gruppledare UP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punkt 15/22, Bilaga 4: Anteckning till protokollet, Martin Högstedt (UP)



Anteckning Nytorgsstaden 

I från planprogrammet har man gått från en förtätning på mellan 300-400 hundra bostäder till att i 
samrådet föreslå en föreslå en fördubbling av antalet bostäder till 700 nya bostäder. I sig inget fel, 
men när fordonsflottan förnyas och el bilen är starkt på fram mars behöver ladd infrastrukturen och 
parkeringsmöjligheterna följa med.  

Inom planområdet måste parkeringsnormen uppfyllas för både befintliga och nybyggda bostäder, det 
är inte rimligt att skjuta dessa problem framför sig, eller till andra delar av staden. Det hänvisas till 
parkeringsytor på Liljedal som ska bebyggas framöver och parkeringshuset Tre kungar som bör bli fult 
med redan tänkta och planerade byggnationer.  

Den största planerade gatuförändringen i planområdet gäller Uddevallavägen. I Planförslaget står det 
att focus kommer att vara på kollektivtrafiken, planteringar och tillgänglighets anpassade gång och 
cykelstråk.  

Det kan väl tyckas bra, men i en stad som växer och med de få möjligheter som Kungälv har att 
passera älven och att ta sig igenom stadens olika delar måste Uddevallavägen vara anpassad för alla 
trafikslag. Därför måste även gatubeläggningen vara så slitstark och tyst som möjligt, och ej förorsaka 
buller och vibrationer i närliggande fastigheter. 

För Kungälvstrion Ove Wiktorsson (C) 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-05-03
Sida 16 (24)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 66/2022

Samråd detaljplan för Tveten 1:1 m fl "Nytorgstaden" (Dnr KS2020/1064)
Sammanfattning
Kommunen beslutade 2016-04-27 att upprätta ett planprogram för Nytorgstaden. 
Programmet godkändes av Kommunfullmäktige 16 maj 2019. Planprogrammet tog fram 
förslag på utvecklingen av Nytorgstaden som en sammanbindande länk i stadskärnan med 
målsättningen att Nytorgstaden ska bli en attraktiv levande, stadsdel med tydlig identitet. 

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan för Nytorgstaden, del av Tveten 1:1 mfl. Detaljplanearbetet utgår från 
planprogrammet för Nytorgstaden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Kungälv att 
få en mer sammanhängande stadskärna. Avsikten är att markområdet längs Uddevallavägen 
utvecklas till en stadsmässig länk mellan den gamla stadskärnan i sydost och den nyare i 
nordväst. Detaljplanen ska även möjliggöra en förtätning som främjar levande stadsmiljöer 
med platser för socialt umgänge, aktivitet, och grönska. 

Förslaget innebär en funktionsblandad bebyggelse som möjliggör för ca 700 nya bostäder, 
platser för verksamheter, servicefunktioner, grönska och offentliga ytor. Föreslagen 
förtätning, med nya byggnader och påbyggnationer adderade till befintliga, sker i huvudsak i 
markområdet längs och kring Uddevallavägen. Våningsantalet här tillåts bli högre än i resten 
planområdet. Avsikten i den nordöstra, större delen av planområdet är att utveckla 
bostadsbeståndet. Förslaget avser uppnå effektivare nyttjandet av centralt belägen markresurs 
i närhet till handel, service, nöjen och kollektivtrafik. Funktioner till stöd för boende och 
besökare möjliggörs, som förskola och förbättrade gång- och cykelbanor, och tilltagen, 
omsorgsfullt ordnad grönska. 

Förslaget avser tillskapa ca 700 nya bostäder – med ungefär fördelning 50% hyresrätter och 
50% bostadsrätter inom planområdet. Det finns idag en majoritet hyresrätter Inom 
planområdet, den tillkommande bebyggelsen kommer därför ha en större andel bostadsrätter 
för att uppnå ungefärlig fördelning av 50% hyresrätter och 50% bostadsrätter inom hela 
planområdet. 

En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts 2021. Genomförandet av 
detaljplanen bedöms av förvaltningen inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Utförda 
utredningar visar att den nya detaljplanen inte medför risk för påtaglig skada för berörda 
riksintressen enligt miljöbalken 3 och 4 kap, eller risk för överskridande av beslutade 
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap. En miljökonsekvensbeskrivning har därför 
inte upprättats. Planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom ramen för den ordinarie 
planprocessen.

Undersökning av betydande miljöpåverkan har besvarats av länsstyrelsen 2021-08-31, där det 
framkommer att de delar kommunens ställningstagande om att planen inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-05-03
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samråd detaljplan för Tveten 1:1 m fl "Nytorgstaden"
Bilaga Plankarta - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 11 m fl Nytorgstaden
Bilaga Illustrationskarta - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 11 m fl 
Nytorgstaden
Bilaga Planbeskrivning - Förslag till beslut - Samråd detaljplan för Tveten 1 1 m fl 
Nytorgstaden

Tilläggsyrkande 
Ove Wiktorsson (C): Parkeringar till bostäder ska lösas enligt gällande parkeringsnorm inom 
planområdet. Uddevallavägen ska vara anpassad för alla trafikslag, och utföras med materiel 
som är hållbart över tid.
 
Utskottet ajournerar sig mellan 14:41-14:49

Morgan Carlsson (SD) och Martin Högstedt (UP) ajournerar sig 14:56-15:02

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och 
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorsson (C) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Detaljplan för Nytorgstaden Tveten 1:1 m fl godkänns för samråd enligt 
plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.
2. Parkeringar till bostäder ska lösas enligt gällande parkeringsnorm inom 
planområdet.
3. Uddevallavägen ska vara anpassad för alla trafikslag, och utföras med materiel 
som är hållbart över tid.

__________
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet.
Ledamöterna från majoritetspartierna (C), (M) och (S) lämnar en gemensam anteckning till 
protokollet.
Morgan Carlsson (SD) lämnar anteckningar till protokoll

Expedieras till: Oskar Mikaelsson Plan/samhälle och utveckling

För kännedom 
till:

Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Planering och myndighet/Samhälle och utveckling
Anders Holm Sektorchef samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING
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___________________________________________________________________________ 

Kungälv, 2022-05-03 
 

 

Anteckning Samråd detaljplan för Tveten 1:1 Nytorgstaden 

KS20120/1064–10 
 
I handlingarna finns uttryckligen beskrivet att Uddevallavägen skall förvandlas till 
en gata med focus på kollektivtrafik, cykel och gångtrafik. 
Detta fick man intrycket av att man tänkt sig en ”Älvbacken 2.0” med gång fart 

och allehanda hinder på gatan. 
Nu sades under mötet att det var en olycklig formulering, men ändå. Här har 

man inte tänkt vad Uddevallavägen är för strategisk gata. Detta är den enda 
alternativa vägen om motorvägsbron över Nordeälv är avstängd pga. olycka eller 
annat. Denna gata måste vara utan hinder och istället vara en effektiv och 

framkomlig gata som den är idag, gärna bättre. 
 

Parkeringar i kommande Nytorgstaden för den nu kraftigt utökade antalet 
lägenheter känns långt ifrån betryggande. Här på mötet har det framkommit att 
Nytorgstadens kommande parkeringsbehov till stor del ska tillgodoses i andra 

stadsdelar utanför det projekterade området.  
 

Detta kan inte accepteras, Nytorgstadens behov av p-platser måste till största 
delen lösas inom projekterad mark. 
 

 
 

Sverigedemokraterna    
 

Morgan Carlsson    

Punkt 15/22, Bilaga 7: Anteckning till protokollet Morgan Carlsson (SD)
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Amanda Stenbom
2022-04-29

Kommunernas klimatlöften Klimat 2030 Enkätsvar (Dnr 
KS2022/0889-3)
Sammanfattning
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en regional satsning som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Kungälvs kommun har vid starten av Klimat 
2030 åtagit sig att nå 60 % CO2 utsläpp per invånare till 2030. Hösten 2021 antog Kungälvs 
kommun åtta nya klimatlöften i det reviderade listan över löften. Kungälvs kommun angav även att 
man arbetar med totalt 15 klimatlöften under året 2022. 

Regionen vill ha svar på huruvida förvaltningen ställer sig till ett fortsatt deltagande i Klimat2030 i 
framtiden och medsänder svarsenkät (bilagd) med åtta frågor. 

Kungälvs kommun fortsätter delta i Klimat 2030 och önskar prioritera de fokusområden som anges 
enligt bilaga.

Juridisk bedömning 
Kommunens åtaganden i Klimat 2030 är inte juridiskt bindande. Det är upp till varje enskild 
kommun att uppfylla de löften som antas.

Förvaltningens bedömning 
Bakgrund
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en regional satsning som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Kungälvs kommun har vid starten av 
Klimat2030 åtagit sig att nå 60 % CO2 utsläpp per invånare till 2030. Hösten 2021 antog Kungälvs 
kommun åtta nya klimatlöften i det reviderade listan över löften. Kommunen angav även att man 
arbetar med totalt 15 klimatlöften. Totalt antog länets kommuner totalt 426 klimatlöften. Se 
Kungälvs åtagande för 2022 här: https://klimat2030.se/undertecknare/kungalv-kommun/ 

Nu är det dags för uppföljning av satsningen Klimat2030 och regionen vill veta om Kungälvs 
kommun är intresserade av fortsatt deltagande i satsningen, vilka fokusområden som är mest 
intressanta. I bilaga ”Ifylld enkät – kommunernas klimatlöften” är Förvaltningens förslag på svar på 
utvärderingen. Det finns även en tom ruta för övriga inspel och kommentarer som gärna får fyllas i 
av kommunstyrelsen. Enkäten består av åtta frågor. Inlämning av kommunens svar är 31 maj. 

Beslutet har koppling till kommunens åtagande inför 2022: Dnr KS2021/1026.

För/Nackdelar 
Fördelarna med att fortsatt delta i satsningen är att kommunen får ett nätverk, en kunskapshöjning 
och stöd från regionen samt GR i arbetet med de olika löftena. 

Punkt 16/22: Kommunernas klimatlöften Klimat 2030 Enkätsvar

https://klimat2030.se/undertecknare/kungalv-kommun/


2 (3)

Eventuella nackdelar med fortsatt deltagande är att det är ont om tid och resurser för dels 
samordnare av klimatfrågor och andra berörda tjänstepersoner inom flera sektorer, att arbeta med 
löftena, trots att det finns många beröringspunkter med Klimat2030 och kommunens löpande 
arbete. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Fortsatt deltagande har störst bäring på målen:

o En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
 I och med att löftena ofta är av samarbetskaraktär med externa aktörer, exempelvis inom 

byggbranschen.
o Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen

 I och med att de löften som antas har stor inverkan på minskade utsläpp indirekt kommer det att 
stötta invånare och näringsliv med att minska sina utsläpp. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Klimat2030 har en direkt koppling till Agenda 2030, Sveriges nationella miljömål och även det 
regionala åtgärdsprogrammet för dessa. 

Klimat2030 fokuserar särskilt på insatser som har störst inverkan på minskade klimatutsläpp, vilket 
är en drivande faktor i den globala uppvärmningen och är ett grundläggande problem som vi måste 
tackla för att underlätta för nästa generation. Fortsatt deltagande i Klimat2030 har störst inverkan 
på mål 13 Bekämpa klimatförändringarna i Agenda 2030 men även flera andra mål, exempelvis mål 
11 Hållbara Städer och samhällen. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Flera av löftena som ingår i Klimat2030 idag är i linje med exempelvis avfallsplanen. Och det finns 
flera beröringspunkter i klimatfrågan både i nuvarande energiplan och de lagstiftningar som styr 
kommunorganisationen. Framtida klimatlöften som inte bedöms vara i linje med styrdokument 
behöver inte nödvändigtvis antas i framtiden, alternativt kan styrdokument som inte följer 
klimatsatsningar revideras. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Att fortsätta anta löften och jobba för mindre klimatpåverkan har en inverkan på alla medborgare i 
vår kommun. Eftersom beslutet gäller fortsatt medverkan i Klimat2030, och inte några särskilda 
löften/åtaganden kan medborgarnyttan se väldigt olika ut beroende på vad kommunen åtar sig i 
framtiden. Ett fortsatt engagemang i klimatfrågorna signalerar till medborgarna att kommunen 
månar om att det ska vara en attraktiv miljö i vår kommun och har stor inverkan på samtliga 
medborgargrupper, men särskilt barnen. 

I bilaga står förslaget om vilka områden som kommunen anser ska prioriteras inom Klimat2030. Där 
har bland annat transport, fysisk planering och energi angivits som viktiga område som alla tre kan 
bistå medborgarna med god service och boendemiljö. 



3 (3)

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslaget att fortsätta delta i Klimat2030 kräver att det finns resurser som kan arbeta och förankra 
löftena inom organisationen. Finns inte dessa resurser är risken att löften inte uppfylls. Fortsatt 
medverkan möjliggör samverkan inom kommunen och kan innebära ett mervärde för personalen. 

Ekonomisk bedömning
De klimatlöften som är antagna idag har stor potential att minska kostnaderna för kommunen på 
sikt – särskilt i förhållande till energieffektivisering och cirkulär ekonomi. Dock krävs det att det finns 
resurser inom förvaltningen att driva igenom de löften som antas nu och i framtiden. Fortsätter 
kommunen att delta i Klimat2030 behövs resurser för samordning och strategi samt förankring av 
kommunernas klimatlöften inom hela kommunorganisationen och samtliga sektorer. De löften som 
finns idag har ett stort spann och kan innebära olika kostnader. Exempelvis kravställan och 
policyändringar behöver inte medföra några kostnader, medan energieffektivisering kan innebära 
en initial kostnad, som kan ge avkastning på sikt. 

Förslag till beslut

Kungälvs kommun fortsätter delta i Klimat 2030 och önskar prioritera de fokusområden 
som anges enligt bilaga.

Mikael Svensson Anders Holm
Enhetschef Trafik Gata Park Sektorchef Samhälle och Utveckling

Expedieras till: 
Västra 
Götalandsregionen 
via webbenkät 

För kännedom till: Amanda Stenbom 

 



Enkät till kommuner 2022
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om... 
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen 
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har 
undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende 
region. 

För två år sedan initierades satsningen Kommunernas klimatlöften för att 
stötta kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete. Kommunerna i Västra 
Götaland antog 326 klimatlöften för 2021, varav nära 90 % genomfördes eller 
påbörjades. Inför 2022 har kommunerna antagit 426 klimatlöften. 

Tack för ert stora engagemang!

Nu är det dags att utvärdera Kommunernas klimatlöften. Era svar på denna 
enkät blir ett viktigt underlag för hur satsningen kan komma att fortsätta samt 
hur Klimat 2030:s stöd till kommunerna utformas framöver.
 
Enkäten består av åtta frågor som vi önskar att ni besvarar från er kommun 
med svar som är politiskt behandlade eller förankrade. Varje kommun är fri att 
avgöra hur den politiska avstämningen sker.
 
Vi önskar att ni fyller i svaren från er kommun i vårt webbformulär. 
 
Sista dag att svara är den 31/5 2022.
 
Med stöd av era svar utvärderas satsningen Kommunernas klimatlöften. 
Klimat 2030 kommer inte att skicka ut någon ny inbjudan att anta löften i juni 
som föregående år. Under hösten kommer mer information samt resultat från 
denna enkät kommuniceras. Efter sommaren kommer även uppföljnings-
formulär för innevarande års klimatlöften skickas ut på samma sätt som 
tidigare. 
 
Stort tack på förhand!
 
/ Processledningen Klimat 2030
 

Mer information och frågor:
Läs mer om Klimat 2030

Läs mer om Kommunernas klimatlöften

Frågor ställs till Maria Eléhn
maria.elehn@innovatum.se tel: 0720-17 38 27
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* Obligatorisk fråga

1. Är er kommun intresserad av att vara med och anta klimatlöften om 
satsningen fortsätter? (Ja/Nej) *
Svar: Ja

2. Vilken typ av klimatlöften vill ni i så fall se? (Ettåriga/fleråriga, väl 
beprövade åtgärder/nyskapande insatser, konkreta åtgärder/löften på 
policy-nivå etc) (Fritext) 
Svar: Fleråriga, Väl beprövade åtgärder, både konkreta åtgärder och löften 
på policy-nivå. 

3. Har klimatlöftena varit formulerade med en lagom hög ambitionsnivå för er 
kommun? (Ja/Nej/Delvis) *
Svar: Delvis. 

4. Kommentera gärna ert svar på fråga 3. (fritext) 
Svar: Många löften är svåra att genomföra under ett år, av olika 
anledningar, dels att genomförandet kan ta lång tid, dels för att man inte 
budgeterat för antagna löften. 

5. I hur stor utsträckning har klimatlöftena påverkat klimatarbetet i er 
kommun? (Skala 1–6 där 1 motsvarar i mycket liten grad och 6 i mycket hög 
grad) * 
☐ 1     ☐ 2     ☒ 3     ☐ 4     ☐ 5     ☐ 6

6. Kommentera gärna ert svar på fråga 5. (fritext) 
Svar: Genomförandet av klimatlöftena i högre grad av andra regionala 
processer som exempelvis avfallsplanen. 

7. Inom vilka områden bedömer ni att behovet av klimatsatsningar är störst i 
er kommun? (flera val möjliga) *
☒ Transporter och resor
☐ Livsmedel
☒ Byggnation
☒ Fysisk planering
☒ Energi
☒ Övriga inköp, upphandlingar och investeringar
☐ Återbruk och cirkulära modeller
☒ Näringslivets omställning
☒ Engagemang och beteende hos invånarna 
☐ Andra typer av åtgärder och verktyg (exemplifiera gärna under fråga 8)
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8. Övriga synpunkter eller medskick från er kommun? (fritext) 
     Svar:

Datum: 

Kommun: Kungälvs Kommun

Namn på dig som fyller i formuläret: 

Befattning: 

E-postadress till dig som fyller i formuläret: 

Beskriv den politiska förankringen: * 
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From:                                 Amanda Stenbom
Sent:                                  Tue, 26 Apr 2022 13:38:42 +0000
To:                                      Registrator
Subject:                             Upplägg av ärende - Klimat 2030
Attachments:                   Enkät Kommunernas klimatlöften våren 2022.docx, Enkät Kommunernas 
klimatlöften våren 2022 ifylld.docx
Categories:                       Orange kategori

Hej! 
Skulle behöva starta ett ärende med titel ”Utvärdering av kommunernas klimatlöften – Klimat 2030”. 
Och bifoga utvärderingen. Har även ett förslag på ifylld utvärdering som jag undrar om vi kan lägga med 
direkt i ärendet som kommer vara bilaga till tjänsteskrivelsen?  
 
 
Amanda Stenbom 
Handläggare 
______________________________________  
Kungälvs kommun  
Trafik Gata Park 
Samhälle och Utveckling 
442 81 Kungälv 
tel. 0303-23 97 79  
e-post. amanda.stenbom@kungalv.se 
 
 
 
Från: Maria Eléhn <maria.elehn@innovatum.se> 

Hej!

Tack för ert stora engagemang i Kommunernas klimatlöften!  
  
Denna information skickas till en kontaktperson per kommun. Flera av er har några olika 
kontaktpersoner men vi hoppas detta kommer till rätt person. Skicka gärna vidare om det är 
någon annan hos er som ni tycker skulle varit mottagare. 
  
Satsningen har pågått i två år och vi vill nu göra en mer formell utvärdering än de som 
genomförts tidigare hos kontaktpersonerna (december 2020 samt maj 2021). Era svar på denna 
enkät blir ett viktigt underlag för hur satsningen kan komma att fortsätta samt hur Klimat 2030:s 
stöd till kommunerna utformas framöver. 
 
Enkäten består av åtta frågor som vi önskar att ni besvarar från er kommun med svar som är 
politiskt behandlade eller förankrade. Varje kommun får avgöra hur ni förankrar svaren hos era 
politiker. Vi önskar att ni fyller i svaren från er kommun i vårt webbformulär senast den 31/5 
2022. I den bifogade filen finns underlag med frågorna för att förenkla hanteringen hos er. 
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Med stöd av era svar utvärderas satsningen Kommunernas klimatlöften. Klimat 2030 kommer
inte att skicka ut någon ny inbjudan att anta löften i juni som föregående år. Under hösten
kommer mer information samt resultat från denna enkät kommuniceras. Efter sommaren kommer
även uppföljningsformulär för innevarande års klimatlöften skickas ut på samma sätt som
tidigare.

Stort tack på förhand, vi ser fram emot era svar.

Med vänliga hälsningar

Maria Eléhn
Projektledare Kommunnätverket för hållbar utveckling

Projektledare Kommunernas klimatlöften inom Klimat 2030

Energikontor Väst | Arvid Hedvalls backe 6 | 411 33 Göteborg
+46 (0)72 017 38 27
www.energikontorvast.se | En del av Innovatum Science Park
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Enkät till kommuner 2022
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har
undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende
region.

För två år sedan initierades satsningen Kommunernas klimatlöften för att
stötta kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete. Kommunerna i Västra
Götaland antog 326 klimatlöften för 2021, varav nära 90 % genomfördes eller
påbörjades. Inför 2022 har kommunerna antagit 426 klimatlöften.

Tack för ert stora engagemang!

Nu är det dags att utvärdera Kommunernas klimatlöften. Era svar på denna
enkät blir ett viktigt underlag för hur satsningen kan komma att fortsätta samt
hur Klimat 2030:s stöd till kommunerna utformas framöver.

Enkäten består av åtta frågor som vi önskar att ni besvarar från er kommun
med svar som är politiskt behandlade eller förankrade. Varje kommun är fri att
avgöra hur den politiska avstämningen sker.

Vi önskar att ni fyller i svaren från er kommun i vårt webbformulär.

Sista dag att svara är den 31/ 5 20 22.

Med stöd av era svar utvärderas satsningen Kommunernas klimatlöften.
Klimat 2030 kommer inte att skicka ut någon ny inbjudan att anta löften i juni
som föregående år. Under hösten kommer mer information samt resultat från
denna enkät kommuniceras. Efter sommaren kommer även uppföljnings-
formulär för innevarande års klimatlöften skickas ut på samma sätt som
tidigare.

Stort tack på förhand!

/ Processledningen Klimat 2030

M er information och frågor :
Läs mer om Klimat 2030

Läs mer om Kommunernas klimatlöften

Frågor ställs ti ll Maria Eléhn
maria.elehn@innovatum.se tel: 0720-17 38 27
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* Obligatorisk fråga

1. Är er kommun intresserad av att vara med och anta klimatlöften om
satsningen fortsätter? (Ja/ Nej) *
Svar:

2. Vilken typ av klimatlöften vill ni i så fall se? (Ettåriga/ fleråriga, väl
beprövade åtgärder/ nyskapande insatser, konkreta åtgärder/ löften på
policy-nivå etc) (Fritext)
Svar:

3. Har klimatlöftena varit formulerade med en lagom hög ambitionsnivå för er
kommun? (Ja/ Nej/ Delvis) *
Svar:

4. Kommentera gärna ert svar på fråga 3. (fritext)
Svar:

5. I hur stor utsträckning har klimatlöftena påverkat klimatarbetet i er
kommun? (Skala 1-6 där 1 motsvarar i mycket liten grad och 6 i mycket hög
grad) *

1 2 3 4 5 6

6. Kommentera gärna ert svar på fråga 5. (fritext)
Svar:

7. Inom vilka områden bedömer ni att behovet av klimatsatsningar är störst i
er kommun? (flera val möjliga) *

Transporter och resor
Livsmedel
Byggnation
Fysisk planering
Energi
Övriga inköp, upphandlingar och investeringar
Återbruk och cirkulära modeller
Näringslivets omställning
Engagemang och beteende hos invånarna
Andra typer av åtgärder och verktyg (exemplifiera gärna under fråga 8)
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8. Övriga synpunkter eller medskick från er kommun? (fritext)
Svar:

Datum:

Kommun: *

Namn på dig som fyller i formuläret: *

Befattning:

E-postadress til l dig som fyller i formuläret: *

Beskriv den politiska förankringen: *
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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: 2022-05-16Handläggarens namn

Karolina Lovric 2022-05-05

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
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Överenskommelsen omfattar fastigheterna: 
Gamla staden 1:11 som ägs av SFV
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 som ägs av SFV
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 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 
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2022 och är uppsagt för omförhandling. Arbetet med ett nytt hyresavtal och markavtal pågår. 
Hyresavtal och markavtal kommer att hanteras i ett separat beslutsärende. 

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.
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Parterna har idag löpande kostnader för drift- och underhåll på Fästningen och Bohus fästning 
enligt nedanstående beskrivning:

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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Handläggarens namn
Daniel Botéus 

2022-05-16

Redovisning av uppdrag (Dnr KS2021/1744-4)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i Förvaltningens verksamhetsplan för 2021 – 2022 gett 
förvaltningen i uppdrag att utreda de juridiska och ekonomiska 
förutsättningarna för att det ska införas en ungdomsbostadskö. Detta ska ske 
tillsammans med Stiftelsen Kungälvsbostäder och Förbo AB.

Att ha en bostadskö särskilt avsedd för ungdomar bedöms vara juridiskt 
möjligt. Införandet av en sådan bostadskö bedöms vidare ha begränsade 
ekonomiska och praktiska konsekvenser för Kungälvsbostäder och Förbo. 
Redan i dagsläget har Kungälvsbostäder och Förbo viss del av 
bostadsbeståndet avsett för ungdomar.

För att nå de satta målen i Agenda 2030, samt målen i kommunfullmäktiges 
Program för social hållbarhet – ökat innanförskap, bör kommunstyrelsen vidare 
ge i uppdrag till förvaltningen att informera personer som kommer i kontakt 
med kommunen om att Kungälvsbostäder och Förbo redan i dagsläget har viss 
del av sitt bostadsbestånd avsett för ungdomar.

Utredningsuppdraget är därmed genomfört.

Punkt 18/22: Redovisning av uppdrag - Förutsättningar för ungdomsbostadskö
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Juridisk bedömning 

Juridisk bedömning har gjorts av kommunjurist.

Det finns inte några författningar som beskriver hur köer till allmännyttiga 
bostadsbolag ska se ut, och inte heller om det är tillåtligt att ha en särskild 
bostadskö för ungdomar. 

Det är i stället i första hand frågor om eventuell diskriminering på grund av 
ålder som aktualiseras vid bedömningen av om det är tillåtet med uthyrning av 
hyresrätter exklusivt till ungdomar. Utgångspunkten vid bedömningen av om 
detta är tillåtligt är bestämmelserna i diskrimineringslagen (2008:567). Enligt 1 
kap. 1 § diskrimineringslagen har lagen till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 
bl.a. ålder.

Enligt 2 kap. 12 § diskrimineringslagen är att diskriminering är förbjuden för 
den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller bostäder till 
allmänheten.

Det finns ett undantag från detta generella förbud mot åldersdiskriminering, 
nämligen om särbehandlingen på grund av ålder har ett berättigat syfte och de 
medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå detta syfte1. I 
förarbeten till bestämmelsen beskrivs bostäder särskilt avsedda för yngre 
respektive äldre vara ett sådant berättigat syfte2.

Det krävs dock att de åtgärder som vidtas är lämpliga och nödvändiga för att 
uppnå det berättigade syftet. Vad detta innebär i praktiken är svårt att närmare 
definiera, men det bör när det gäller uthyrning av allmännyttiga bostäder 
innebära att en begränsad del av bostadsbeståndet är särskilt avsett för 
ungdomar eller äldre.

Bakgrund

1 Diskrimineringslagen 2 kap. 12 b § 4
2 SOU 2010:60, s. 125 – 128., Prop. 2011/12:159, s. 41 – 42.
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Kommunstyrelsen har i Förvaltningens verksamhetsplan för 2021 – 2022 gett 
förvaltningen i uppdrag att utreda de juridiska och ekonomiska 
förutsättningarna för att det ska införas en ungdomsbostadskö. Detta ska ske 
tillsammans med Stiftelsen Kungälvsbostäder och Förbo AB.

Verksamhetens bedömning

Som redogjorts för ovan är utgångspunkten enligt diskrimineringslagstiftningen 
att det inte är tillåtet att diskriminera någon på grund av ålder. Detta är dock 
inte en regel utan undantag; särbehandling på grund av ålder är tillåtet om 
särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga 
och nödvändiga för att uppnå detta. I förarbeten till lagstiftningen omnämns 
just att särbehandling på grund av ålder kan vara tillåtet när det handlar om 
bostäder, och det intresse som t.ex. unga och äldre har av att det ska finnas 
bostäder anpassade för respektive målgrupp.

Med andra ord bedöms det inte finnas några juridiska hinder mot att ungdomar 
ges förtur till en viss del av bostadsbestånden hos Kungälvsbostäder och 
Förbo. Detta sker redan i dagsläget i en begränsad del. Information om att det i 
dagsläget finns viss del av Kungälvsbostäders och Förbos bestånd som är 
avsett för ungdomar bör av kommunen delges de som kan beröras av den.

De ekonomiska och praktiska konsekvenserna av att införa en 
ungdomsbostadskö bedöms i nuläget vara begränsade för både 
Kungälvsbostäder och Förbo. Detta beskrivs närmare nedan.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål 
eller kommunstyrelsens resultatmål

Kommunstyrelsens resultatmål berörs inte av redovisningen av 
kommunstyrelsens uppdrag.

Kommunfullmäktiges strategiska mål berörs inte av redovisningen av 
kommunstyrelsens uppdrag.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Redovisningen av kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen i sig påverkar 
inte Agenda 2030. 

Om en ungdomsbostadskö införs bedöms det däremot påverka två av målen i 
Agenda 2030, nämligen mål 10 (Minskad ojämlikhet) samt mål 11 (Hållbara 
städer och samhällen). 

För mål 10 är det delmålet 10.2 som bedöms vara aktuellt; till 2030 möjliggöra 
och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, 
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir 
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

För mål 11 bedöms delmål 11.3 vara aktuellt; till 2030 verka för en inkluderande 
och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, 
integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

När det gäller förslaget att kommunen aktivt ska informera berörda personer 
att Kungälvsbostäder och Förbo i dagsläget har en viss del av sitt 
bostadsbestånd avsett för ungdomar, bedöms detta vara en ändamålsenlig 
åtgärd för att nå nämnd delmål ovan.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Redovisningen av kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen i sig berör inte 
något politiskt styrdokument.

Kommunfullmäktiges Program för social hållbarhet – ökat innanförskap, 
bedöms däremot innehålla övergripande mål som syftar till att 
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samhällsplaneringen ska bli socialt hållbar. I programmet beskrivs bl.a. att 
ungdomars inträde på bostadsmarknaden ska underlättas.3

Att kommunen aktivt informerar berörda personer att Kungälvsbostäder och 
Förbo har del av sitt bostadsbestånd avsett för ungdomar bedöms gagna 
ungdomar som söker bostad och underlätta deras inträde på 
bostadsmarknaden.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Redovisningen av kommunstyrelsens uppdrag i sig påverkar varken medborgare 
eller brukare.

Om en ungdomsbostadskö införs på sikt bedöms det påverka ungdomars 
möjligheter att få ett hyreskontrakt.

Att kommunen informerar berörda personer om att Kungälvsbostäder och Förbo 
har en del av sitt bostadsbestånd avsett för ungdomar bedöms gagna ungdomar 
som söker bostad.
 
Ekonomisk bedömning

Kungälvsbostäder och Förbo har blivit tillfrågade om de ekonomiska och 
praktiska förutsättningarna för att en ungdomsbostadskö ska kunna införas.

Kungälvsbostäder har, genom kommunikationschefen Iréne Klamas, svarat att 
de i dagsläget har ett system där personer som inte har fyllt 25 år erbjuds 
lägenheter som är mindre än 25 kvm. Kungälvsbostäder uppger vidare att 
många ungdomar hyr genom korttidskontrakt, för lägenheter som kommer att 
genomgå stamrenoveringar. Kungälvsbostäder ser inte några ekonomiska 
konsekvenser av att ungdomar erbjuds dessa bostäder i första hand.

3 Punkt 8.3 Boende
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Förbo har, genom marknadsansvarig Veronica Sundbergh, svarat att de har 
ungdomsbostäder i Kungälvs kommun i dagsläget, som det enbart är möjligt för 
personer under 25 år att söka. De har i dagsläget system för att ett visst 
område eller enskilda lägenheter ska vara öronmärkta för vissa grupper. Om 
det behövs ytterligare justeringar i systemen kan Förbo ta fram underlag. 
Eftersom Förbo hyr ut bostäder i fyra kommuner är det dock önskvärt att 
uthyrningen går till på samma sätt i dessa kommuner, men det är inte omöjligt 
för dem att hantera olikheter dem emellan

Att Kungälvs kommun informerar berörda personer om att Kungälvsbostäder 
och Förbo har viss del av sitt bostadsbestånd avsett för ungdomar bedöms inte 
medföra nämnvärda kostnader för kommunen.

Förslag till beslut

1. Uppdraget till förvaltningen att utreda de juridiska och ekonomiska 
förutsättningarna för att införa en ungdomsbostadskö är genomfört.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att informera berörda personer som 
kommer i kontakt med kommunen att Stiftelsen Kungälvsbostäder 
och Förbo AB har bostadsbestånd avsett för ungdomar.

Erik Lindskog Daniel Botéus
Administrativ chef Kommunjurist

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Karolina Lovric 

2022-05-16

Revidering av styrande dokument; BORF:s reglemente och förbundsordning 
(Dnr KS2022/1015-1)

Sammanfattning
Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserade i ett 
kommunalförbund, Bohus Räddningstjänstförbund (BORF). Reglemente och 
förbundsordning för BORF är reviderades 2016 och då reglementet klargör 
uppgiftsfördelningen och förbundsordningen beskriver hur medlemmarna ska 
samarbeta inom ramen för förbundet behöver dokumenten nu aktualiseras. 

Förslagen till reviderat reglemente och förbundsordning som ligger för beslut i 
detta ärende ämnar till att klargöra skillnaden mellan de styrande dokumentens 
innehåll, uppdatera innehållet utifrån dagens förutsättningar och skapa en ökad 
tydlighet mellan ägarkommunerna och förbundsdirektionen. 

Den 18 maj 2022 kommer förbundsdirektionen för BORF att ha ett extrainsatt 
sammanträde där de beslutar om förslag till förbundsordning samt reglemente och 
därmed bereder ärendet till kommunfullmäktige som tar slutgiltigt beslut. För att 
båda styrande dokumenten ska gälla måste de bli godkända av Ale och Kungälv 
kommuners kommunfullmäktigeförsamlingar.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Reviderat reglemente och förbundsordning för Bohus 
Räddningstjänstförbund antas enligt förslag.

2. Beslutet gäller under förutsättningarna att Bohus 
Räddningstjänstförbunds direktion samt kommunfullmäktige i Ale 
kommun beslutar detsamma. 

Juridisk bedömning 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) fastställer kommunens skyldigheter i 
sitt tredje kapitel, § 16 b: ”Kommunen ska ha ett ledningssystem för 
räddningstjänsten, där en övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Om 
flera kommuner samverkar för att åstadkomma en övergripande ledning ska den 
utövas gemensamt för kommunerna.”. 

Punkt 19/22: Revidering av styrande dokument; BORF:s reglemente och förbundsordning
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Enligt BORF:s nuvarande förbundsordning ska ändring av eller tillägg till 
förbundsordningen antas av förbundsdirektionen och fastställas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Det finns inga juridiska hinder för att 
kommunfullmäktige i Kungälvs kommun antar förslag till reviderad förbundsordning 
och reglemente. 

Förvaltningens bedömning
Bohus Räddningstjänstförbund startades upp den 1 januari 2013 och består av två 
medlemskommuner, Ale kommun och Kungälvs kommun. Räddningstjänsten är 
främst ett kommunalt ansvar, och verksamheten styrs utifrån Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO). Kommunalförbund kan bildas mellan kommuner och regioner. 
Medlemmarna överlämnar kommunal verksamhet till förbundet. 
Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person med egen 
rättskapacitet, fristående från medlemmarna, ofta sägs kommunalförbundet vara 
en slags specialkommun.

Organisatoriskt är ett kommunalförbund uppbyggt på i princip samma sätt som en 
kommun eller en region. Det finns kommunalförbund med eget fullmäktige och 
kommunalförbund med direktion. BORF har en förbundsdirektion. I varje 
kommunalförbund ska det finnas en förbundsordning. Varje medlem ska vara 
representerad i styrelsen.

Paragraf 44 i kommunallagens sjätte kapitel fastslår att ”Fullmäktige ska anta 
reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.”. Reglementen 
klargör uppgiftsfördelningen. Det nionde kapitlet fastställer former för 
kommunalförbund. § 2 förtydligar att ”Om inget annat anges eller följer av 
bestämmelserna om kommuner och regioner i denna lag, tillämpas dessa även för 
kommunalförbund.”. Därmed har Ale och Kungälvs kommuners 
kommunfullmäktige beslutat att anta reglemente även för BORF. 

Förbundsordningen beskriver hur medlemmarna ska samarbeta inom ramen för 
förbundet. Ett kommunalförbund ska ha en förbundsordning som är fastställt och 
beslutat av förbundets medlemmar. Även förändringar av förbundsordningen ska 
beslutas av medlemmarna. 
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsdirektionen och 
fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

Reglemente och förbundsordning för BORF är reviderade under 2016. Syftet med 
dagens revidering är uppdatera innehållet utifrån dagens förutsättningar och skapa 
en ökad tydlighet i och mellan de styrande dokumenten. Den 18 maj 2022 kommer 
förbundsdirektionen för BORF att ha ett extrainsatt sammanträde där de beslutar 
om förslag till förbundsordning och reglemente. Under förutsättning av 
förbundsdirektionen antar reviderade dokument, föreslår förvaltningen 
kommunfullmäktige att förbundsordning och reglemente antas enligt förslag. För 
att båda styrande dokumenten ska gälla måste de bli godkända av Ale och 
Kungälv kommuners kommunfullmäktigeförsamlingar. 
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör kommunfullmäktiges strategiska mål om att medborgare och 
näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Reglementen och 
förbundsordningar är levande dokument som revideras för att sätta rätt ramar och 
förutsättningar för det de är ämnade att styra. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Delmål 6 ”Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner” i mål om 
Fredliga och inkluderande samhällen, betonar vikten av att bygga upp effektiva 
och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Aktuella 
dokument skapar en tydlighet och transparens inte endast inom organisationen, 
utan även utåt mot medborgarna. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet berör inte andra styrande dokument i Kungälvs kommun utöver 
reglementet och förbundsordningen för BORF som nu föreslås revideras. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Revidering av reglemente och förbundsordning syftar till att uppdatera innehållet 
utifrån dagens förutsättningar och skapa en ökad tydlighet. Såsom det noterats 
ovan under avsnittet om Agenda 2030, ökar aktuella dokument som revideras för 
att spegla nuläget en ökad transparens mot de som verksamheten riktar sig till.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Revidering av reglemente och förbundsordning för BORF har ingen direkt 
påverkan på förbundets medarbetare. Syftet med revideringen är uppdatera 
innehållet utifrån dagens förutsättningar och skapa en ökad tydlighet i och mellan 
de styrande dokumenten. 

Ekonomisk bedömning
Revideringen av reglemente och förbundsordning ämnar till att förtydliga ansvar, 
processer och uppdrag utifrån bland annat ledning, uppföljning och ekonomi. 

Förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat reglemente och förbundsordning för Bohus 

Räddningstjänstförbund antas enligt förslag.



4(4)

2. Beslutet gäller under förutsättningarna att Bohus 
Räddningstjänstförbunds direktion samt kommunfullmäktige i Ale 
kommun beslutar detsamma. 

Haleh Lindqvist
Kommundirektör 

Expedieras till: BORF
Ale kommun 

För kännedom 
till:

 



1(9)Antagen av kommunfullmäktige i A le, xxx-xx-xx, § yy
Antagen av kommunfullmäktige i Kungälv, xxx-xx-xx, § yy

Reglemente för förbundsdirektionen i
Bohus Räddningstjänstförbundet

Innehåll

§ 1 Förbundsdirektionens övergripande uppgif ter

§ 2 Delegation av beslutanderätt

§ 3 Tjänstgöring för ledamot och ersättare

§ 4 Inkallande av ersättare

§ 5 Ersättare för ordförande

§ 6 Tidpunkt för sammanträde

§ 7 Kal lelse ti l l sammanträde

§ 8 Initiativrätt

§ 9 Närvaro

§ 10 Beslutsförhet

§ 11 Protokol l

§ 12 Reservation och särskilt uttalande

§ 13 Justering av protokol l

§ 14 Delgivning

§ 15 Undertecknande av handlingar

§ 16 Utskott

§ 17 Processbehörighet

§ 18 Ikraftträdande

Punkt 19/22, Bilaga 1: Revidering regelemente BORF 2022  - 2.0
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Antagen av kommunfullmäktige i Kungälv, xxx-xx-xx, § yy

Utöver vad som gäl ler för kommunalförbund i kommunal lagen (2017:725) el ler annan
författning el ler vad som regleras i förbundsordningen gäl ler bestämmelserna i detta
reglemente.

§ 1 Förbundsdirektionens övergripande uppgifter

Förbundsdirektionen är förbundets styrelse och förbundets beslutande, förvaltande
och verkställande organ.

Förbundsdirektionen leder och samordnar planering och uppföljning av förbundets
ekonomi och övergripande verksamhet.

Förbundsdirektionen har ti l l uppgi f t att vara förbundsmedlemmarnas
räddningsnämnd och därvid ful lgöra och ansvara för de uppgif ter inom
räddningstjänsten som enl igt lag skal l ful lgöras av den kommunala nämnden inom
räddningstjänsten.

Det åligger förbundsdirektionens uppdrag att:
• faststäl la mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi

samt redovisa detta för förbundsmedlemmarna (kommunstyrelserna)

• övervaka att de fastställda målen och planerna ef terlevs
• informera förbundsmedlemmarna (kommunstyrelserna) om den allmänna

planläggningen av förbundets verksamhet samt f rågor om större ekonomisk eller
organisatorisk betydelse

• se ti l l att förbundets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs
ef fektivt

• verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildas
kontakter med förbundet

• informera allmänheten och förbundets anställda om den egna verksamheten
• anta riktl injer för genomförande av handl ingsplan för skydd mot olyckor

§ 2 Medelsförvaltning

Förbundsdirektionen skal l
• ansvara för förbundets redovisning
• sköta förbundets medelsförvaltning så att krav på god avkastning och säkerhet

Punkt 19/22, Bilaga 1: Revidering regelemente BORF 2022  - 2.0
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ti l lgodoses

• se ti l l att förbundet har ändamålsenl iga rutiner för den ekonomiska
förvaltningen,
hålla sig underrättad om förbundets verksamhet, dess resultat och budget samt
period - och årsbokslut

• underhålla och förvalta förbundets fasta och lösa egendom
• se ti l l att förbundets försäkringsskydd är ti l lgodosett
• utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter
• besluta om anstånd med betalning el ler avskrivning av förbundets fordringar
• faststäl la taxor och avgi fter för lagstadgade tjänster samt för tjänster som har

anknytning ti l l den lagstadgade verksamheten som förbundet frivil l igt åtar sig

§ 3 Räkenskapsföring och redovisning

Förbundsdirektionen skal l
• fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den förval tar
• avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta detta i en

årsredovisning

• upprätta årsredovisningen med iakttagande av god redovisningssed
• i årsredovisningen lämna upplysning om utfal let av verksamheten,

verksamhetens f inansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut

• ef ter det att årsredovisningen godkänts av direktionen, överlämna
årsredovisningen snarast ti l l förbundets revisorer och senast den 1 mars ti l l varje
förbundsmedlem (kommunstyrelsen)

Förbundsdirektionen ansvarar för att det på förbundets anslagstavla kungörs var
årsredovisningen f inns ti l lgängl ig. K ungälvs kommuns of f iciel la anslagstavla är
förbundets anslagstavla.

§ 4 Personalpolitik

Förbundsdirektionen är förbundets personal- och arbetsgivarorgan samt löne- och
pensionsmyndighet.

Förbundsdirektionen skal l

• anställa den personal som erfordras för verksamhetens bedrivande och följa
ti l lämpliga kollektivavtal
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• föl ja de förhål landen som kan inverka på förbundets personal- och lönepol i tik
och hos förbundsmedlemmarna samt myndigheter och organisationer göra de
framstäl lningar som är påkal lade

• ansvara för att de anstäl lda inom förbundet har rätt kompetens

§ 5 Övrig verksamhet

Förbundsdirektionen skal l
• vara personuppgif tsansvarig för de personuppgi f ter som

räddningstjänstförbundet behandlar i sin verksamhet

• avge yttranden som ankommer på förbundet
• i övrigt handha förvaltningen av sådana förbundets angelägenheter som inte

uppdragits åt annan.

§ 2 Delegation av beslutanderätt

Omfattning av den delegation som Förbundsdirektionen har rätt ti l l enligt 6 Kap.
37-39§§ kommunallagen, bestämmer Förbundsdirektionen i särskild
delegationsordning. Beslut i delegationsärenden skall anmälas vid
nästkommande direktionssammanträde.

§ 7 Förbundsdirektionens sammansättning

Förbundsdirektionen ska bestå av fyra (4) ledamöter och fyra (4)ersättare. A le och
K ungälvs kommuner väl jer vardera två (2) ledamöter och två (2) ersättare samt utser

ordförande respektive vice ordförande. Ordförandeskapet ska vara roterande mel lan

förbundsmedlemmarna i tvåårsinterval ler.

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas

kommunful lmäktige för en mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari

året efter det att val ti l l kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. I fråga om
valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare skall 9 kap 3 § och 9 kap 8 § 1 st.

kommunallagen (1991:900) ti l lämpas.

Ersättarna skal l närvara vid direktionens sammanträden.

V id förfall för ledamot ska ersättare f rån samma kommun inträda. Ersättarna inträder
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i den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna utsetts vid

proportionellt val inträder istäl let ersättare enligt den ordning som beskrivs i lag

(1992:339) om proportionellt valsätt.

§ 3 Tjänstgöring för ledamot och ersättare

I enl ighet med förbundsordningen gäl ler att vid förfal l för ledamot tjänstgör ersättare
från samma kommun som ledamoten.

Om inte ersättarna valts proportionell t skall de tjänstgöra enl igt den av respektive
kommunful lmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ledamot som instäl ler sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens stäl le. En ersättare som har börjat tjänstgöra
har dock al l tid företräde oberoende av turordningen.

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra sedan ärendets handlagts.

L edamot el ler ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning
av ett ärende.

I enlighet med kommunal lagens bestämmelser äger ersättare som inte tjänstgör,
närvarorätt vid styrelsens sammanträden och skall underrättas om tid och plats för
sammanträdena. Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna, men
inte i besluten. De har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Anmälan om
uttalandet och dess huvudsakliga innebörd skall göras innan sammanträdet avslutas.

§ 4 Inkallande av ersättare

Om en ledamot är förhindrad att del ta i ett sammanträde el ler del av det, skal l
ledamoten snarast möj l igt meddela detta ti l l förbundets kansl i . L edamoten ansvarar
själv för att den ersättare som står i tur att tjänstgöra, inkal las ti l l sammanträdet.
M otsvarande gäller för en ersättare som har kallats att tjänstgöra.

§ 5 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden el ler vice ordföranden kan del ta i ett hel t sammanträde el ler i
en del av ett sammanträde fullgör den ti l l åldern äldste ledamoten ordförandens
uppgif ter.
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Om ordföranden på grund av sjukdom el ler av annat skäl är hindrad att ful lgöra si tt
uppdrag under minst två månader får förbundsdirektionen utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren ful lgör ordförandens samtl iga uppgif ter.

§ 6 Tidpunkt för sammanträden

Förbundsdirektionen bestämmer tid och plats för sina och eventuella utskotts eller
beredningars sammanträden. Sammanträde skal l också hållas när ordföranden eller
minst hälften av förbundsdirektionens ledamöter begär det.

En begäran om extra sammanträde skal l göras skriftl igen, stäl las ti l l ordföranden och
ges in ti l l förbundsdirektionen kansli minst sju dagar innan sammanträdet. En sådan
begäran skall innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna önskar att
förbundsdirektionen skall behandla.

Ett extra sammanträde hål ls på den tid som ordföranden bestämmer i samråd med
vice ordföranden.

Om det förel igger särski lda skäl får ordföranden, ef ter samråd med vice ordföranden,
stäl la in ett sammanträde el ler ändra dagen el ler tiden el ler platsen för ett
sammanträde. Om så sker skal l ordföranden snarast underrätta varje ledamot och
ersättare om beslutet.

§ 7 Kallelse till sammanträde

Ordföranden ansvarar för att kal lelse utfärdas ti l l sammanträdena.

Kal lelsen skall vara skriftl ig och innehålla uppgif t om tid och plats för sammanträdet.

K al lelsen skal l , senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen, på ett lämpl igt
sätt sändas ti l l varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald, som
förbundsdirektionen medgett rätt att närvara vid sammanträdet.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista om inte särski lda skäl föranleder annat.
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som ti l lhör ett ärende på
föredragningsl istan skall bi fogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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När varken ordföranden el ler en vice ordförande kan kal la ti l l sammanträde skal l den
ti l l åldern äldste ledamoten göra detta.
Om inte förbundsdirektionen beslutar annat, bestämmer ordföranden när ett ärende
som inte är upptaget på föredragningsl istan skall behandlas under ett sammanträde.

§ 8 Initiativrätt

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av ledamot i direktionen, förbundsmedlem genom
framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt organ under direktionen om
direktionen medgett sådan rätt.

§ 9 Närvarorätt

Förbundsdirektionen får besluta att sammanträde med förbundsdirektionen skal l vara
of fentl igt.

Budgetsammanträde skall enl igt 9 kap. 10 § kommunal lagen vara of fentl igt.
Kungörelse skall anslås på medlemskommunernas off iciella anslagstavla.

Respektive medlemskommuns presidier i kommunstyrelsen samt respektive
kommuns ledande tjänstemanperson har närvaro- och yttranderätt vid
förbundsdirektionens sammanträden.

V id förbundsdirektionens sammanträden får, om inte förbundsdirektionen fattar
särskil t beslut om annat, förbundschef för förbundet vara närvarande med yttranderätt
att delta i överläggningarna men inte i beslutet.

Övriga tjänstepersoner inom förbundet är skyldiga att närvara och föredra ärenden
vid sammanträden i förbundsdirektionen i den omfattning förbundsdirektionen
beslutar.

Förbundsdirektionen har rätt att kal la tjänsteperson hos medlemskommunerna ti l l
sammanträde för att föredra ärenden el ler lämna upplysningar i ärenden som
förbundsdirektionen har att behandla.

Förbundsdirektionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller
ersättare i förbundsdirektionen har rätt att närvara och yttra sig vid
förbundsdirektionens sammanträden.
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§ 10 Beslutsförhet

Förbundsdirektionen får handlägga ärenden bara när f ler än häl ften av tjänstgörande
ledamöter är närvarande. (KL 6 kap. 27 §)
För samtliga beslut krävs enkel majoritet. V id l ika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 11 Protokoll

Vid sammanträde med förbundsdirektionen och övriga eventuella organ skall
protokoll föras på ordförandens ansvar. Det skall redovisa vilka ledamöter och
ersättare som tjänstgjort och vilka ärenden som styrelsen handlagt.

Protokol let skall för varje ärende redovisa:

• förslag och yrkanden som lagts fram
• omröstning

• beslut som fattats
• ev. reservation

Protokoll f rån varje sammanträde skall ti l lställas kommunstyrelsen i respektive
medlemskommun och förbundets revisorer.

Utdrag ur protokoll skall ti l lställas de kommunala nämnder, andra myndigheter och
enskilda som berörs av besluten i protokol let.

§ 12 Reservation och särskilt uttalande

En ledamot som deltagi t i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet.
Reservationen skall anmälas innan sammanträdet avslutas.

Om en ledamot har reserverat sig och vil l motivera reservationen skall ledamoten göra
det skrif tl igt. M otiveringen skal l lämnas ti l l sekreteraren före den tidpunkt som har
faststäl lts för justering av protokol let.

En ledamot som deltagi t i överläggningen i ett ärende har rätt att anteckna sin mening
i protokollet (särski lt uttalande). Anmälan om uttalandet och dess huvudsakliga
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innebörd skall göras innan sammanträdet avslutas.

§ 13 Justering av protokoll

Vid varje sammanträde med förbundsdirektionen el ler övriga organ utses en
protokoll justerare som ti l lsammans med ordföranden justerar protokol let.

Förbundsdirektionen och övriga organ kan besluta att en paragraf i protokol let skall
justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftl igen innan paragrafen justeras.

§ 14 Delgivning

Delgivning med förbundet sker med ordföranden eller anställd som
förbundsdirektionen bestämmer.

§ 15 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handl ingar och skrivelser som beslutats av förbundsdirektionen skall
undertecknas av ordföranden el ler om ordföranden är förhindrad av vice ordföranden
el ler av särskil t utsedd ledamot och kontrasigneras av anstäl ld som
förbundsdirektionen bestämmer.

§ 20 Samråd

I enlighet med förbundsordningen skall förbundsdirektionen samråda med
medlemmarna i f rågor om avtal av större dignitet, beslut av principiell/strategisk
betydelse, större investeringar, större ändringar av verksamheten el ler annat av större
vikt. I detta syfte får förbundsdirektionen från styrelser och nämnder samt tjänstemän
inhämta de yttranden och upplysningar som behövs för att förbundsdirektionen skall
kunna fullgöra sina uppgifter. M edlemmarna har även rätt att inhämta yttranden och
upplysningar från förbundsdirektionen.

§ 16 Utskott

Om förbundsdirektionen bestämmer att utskott skal l f innas inom förbundsdirektionen
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skal l föl jande ti l lämpas.

Antalet ledamöter och ersättare bestäms av förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionen väl jer för den tid förbundsdirektionen bestämmer bland
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Ersättare skal l närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad
att tjänstgöra. Ersättare skall inkallas ti l l tjänstgöring i den av förbundsdirektionen vid
valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet som inte
utsetts vid proportionellt val skall fyllnadsval förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden
skal l också hållas när ordföranden anser att det behövs el ler när minst häl f ten av
utskottet anser att det behövs. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än
hälf ten av ledamöterna är närvarande.

De ärenden som skal l avgöras av förbundsdirektionen i dess helhet skall beredas av
utskottet om beredning behövs. Ordföranden el ler förbundsdirektionens sekreterare
överlämnar sådana ärenden ti l l utskottet. När ärendet beretts skall utskottet lägga
fram förslag ti l l beslut.

På ordförandens ansvar skall utskottet föra protokoll . Protokol l justeras av
ordföranden och en ledamot. Protokoll f rån varje sammanträde skall ti l lställas
förbundsdirektionens ledamöter och ersättare samt förbundets revisorer.

§ 22 Tjänstemans deltagande i sammanträde

Vid förbundsdirektionens sammanträden får, om inte förbundsdirektionen fattar
särskil t beslut om annat, förbundschef ti l l ika räddningschef för förbundet vara
närvarande med rätt att delta i överläggningarna men inte i beslutet.

Övriga tjänstemän inom förbundet är skyldiga att närvara och föredra ärenden vid
sammanträden i förbundsdirektionen i den omfattning förbundsdirektionen beslutar.

Förbundsdirektionen har rätt att kal la tjänstemän hos medlemskommunerna ti l l
sammanträde för att föredra ärenden el ler lämna upplysningar i ärenden som
förbundsdirektionen har att behandla.
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§ 17 Processbehörighet

Förbundsdirektionen får själv eller genom ombud föra förbundets talan i alla mål och
ärenden inför domstol och annan myndighet samt vid förrättning av skilda slag, om
inte någon annan skall göra det på grund av föreskrift i lag eller förordning.

§ 18 Ikraftträdande

Detta reglemente skal l antas av förbundsdirektionen och faststäl las av
kommunful lmäktige i A le kommun och Kungälvs kommun. Reglementet gäller fr o m
den xxxxxxx.
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Förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund

Innehåll

1. Bakgrund

2. Medlemmar

3. Ändamål

4. Särskilda uppgifter

5. Personuppgiftsansvar

6. Avgränsningar

7. Förbundsdirektion

8. Revisorer

9. Organisation

10. Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden

11. Förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och
verksamhet

12. Andel i tillgångar och skulder

13. Kostnadstäckning mm

14. Överföring av förbundsbidrag

15. Planeringsprocess

16. Budget och ekonomisk styrning

17. Likvidation och upplösning

18. Arkiv

19. Författningssamling

20. Arvoden

21. Tvister

22. Ändringar i förbundsordningen

23. Ikraftträdande
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§ 1 Bakgrund och namn

Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserade i ett kommunalförbund. för att
ta hand om de uppgifter som vilar på en kommun enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO). Uppgifterna för kommunalförbundet omfattar frågor om räddningstjänst, säkerhet och
beredskap och att långsiktigt tillgodose krav och förväntningar enligt gällande lagar (se § 3
nedan).
Kommunalförbundets namn är Bohus Räddningstjänstförbund (BORF), nedan kallat
förbundet och har sitt säte i Kungälv.

§ 2 Medlemmar

Kommunalförbundets namn är Bohus Räddningstjänstförbund (BORF), nedan kallat
förbundet och har sitt säte i Kungälv. Medlemmar i kommunalförbundet är Ale och Kungälvs
kommuner, nedan kallade förbundsmedlemmarna.

§ 3 Ändamål

Bastjänster

Förbundet ansvarar för att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja:

De skyldigheter som vilar på kommunerna enligt förordning (2003:789) om skydd
mot olyckor (FSO)
De skyldigheter som vilar på kommunerna om tillsyn och tillståndsgivning enligt lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vid tillsynen ges förbundet rätt att
tillämpa den taxa som gäller i respektive kommun.
De skyldigheter som vilar på kommunerna enligt lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer
Att enligt punkt ett ovan (FSO) fullgöra skyldigheter om kommunernas plan för
räddningsinsatser enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förbundets verksamhet baseras på ett av förbundsmedlemmarna godkänt
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Förbundet utför utbildning i brandskydd och hjärt- och lungräddning för
förbundsmedlemmarnas personal.
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Förbundet ingår i förbundsmedlemmarnas krisorganisationer.

Förbundets roll i samhällsutvecklingen

Förbundet ska bidra till och svara upp till den samhällsutveckling som
medlemskommunerna har och dimensioneras så optimalt som möjligt över tid. Det
innebär att förbundet deltar i planeringen av förbundsmedlemmarnas utveckling
och i samverkan föreslår lämpliga organisationsanpassningar med god
framförhållning.

Förbundet biträder förbundsmedlemmarna med kompetens kring brand och säkerhet inom
följande verksamhetsområden och utifrån respektive kommuns behov:

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

Samhällsbyggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Remissärenden enligt miljöbalken samt enligt 8 kap 2 § (2010:1622) för servering av
alkoholdrycker

Förbundsmedlemmarnas POSOM-verksamhet.

Social hållbarhet

§ 4 Särskilda uppgifter

I förbundets uppdrag ingår utöver ovan nämnda bastjänster, rätten att utföra andra uppgifter
som ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter till säkerhet och trygghet
hos förbundsmedlemmarna och som reglerats i avtal såsom räddningstjänstavtal med annan
kommun eller med statlig myndighet.

Förbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om utvecklingsprojekt
och frågor som är relaterade till lagstiftning och uppgifter i § 3.

Förbundsmedlem får överlämna ytterligare uppgifter till förbundet inom de områden och i den
omfattning som förbundsmedlemmarna kommer överens om.

§ 5 Personuppgiftsansvar

Förbundet är personuppgiftsansvarig för ändamålen med och medlen för behandlingen av
personuppgifter inom förbundets ansvarsområde.
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§ 6 Avgränsningar

Ytterligare uppdrag kan inte åläggas förbundet utan godkännande av förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige.

§ 7 Förbundsdirektion

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion, som även är förbundsstyrelse.
Förbundsdirektionen är den nämnd som enligt 3 kap 11 § LSO fullgör uppgifter enligt denna
lag. Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. Förbundsdirektionens
verksamhet regleras i reglemente enligt bilaga till förbundsordningen.

Förbundsdirektionen ska bestå av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. Ale och
Kungälvs kommuner väljer vardera två (2) ledamöter och två (2) ersättare samt utser
ordförande respektive vice ordförande. Ordförandeskapet ska vara roterande mellan
förbundsmedlemmarna i tvåårsintervaller.

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen väljs ur förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige för en mandattid om fyra år räknat från och med den 1 januari året efter
det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. I fråga om valbarhet och sättet att
utse ledamöter och ersättare skall 9 kap 3 § och 9 kap 8 § 1st kommunallagen (2017:725)
tillämpas.

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den
turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna utsetts vid proportionellt val
inträder istället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lag (1992:339) om proportionellt
valsätt.

För samtliga beslut krävs enkel majoritet, samt att minst tre (3) ledamöter är närvarande vid
varje sammanträde. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Förbundsdirektionen företräder förbundet med rätt att ingå erforderliga avtal.

Specialistfunktioner inom bl.a. fastighetsförvaltning, ekonomi, personal, juridik och
upphandling m.m. tillhandahålls av förbundsmedlemmarna enligt särskilt avtal.

§ 8 Revisorer

Förbundet ska ha två (2) revisorer, en vald kommunrevisor från vardera förbundsmedlemmen.
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen.
Revisorernas verksamhet regleras i reglemente. Budget för revisionen fastställs av
förbundsmedlemmarna.

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisorernas
berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas
kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
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§ 9 Organisation
Direktionen ska utse en förbundschef som kan vara tillika räddningschef. Tillsättande, och
avveckling av förbundschef med aktuella villkor ska ske i dialog med förbundsmedlemmarna.

Specialistfunktioner inom bl.a. fastighetsförvaltning, ekonomi, personal, juridik och
upphandling m.m. tillhandahålls av förbundsmedlemmarna enligt särskilt avtal.

(§ 8 Initiativrätt

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av ledamot i direktionen, förbundsmedlem genom
framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt organ under direktionen om
direktionen medgett sådan rätt.

§ 9 Närvarorätt

Förbundsdirektionen får besluta att sammanträde med förbundsdirektionen skall vara
offentligt.
Budgetsammanträde skall enligt 9 kap. 10 § kommunallagen vara offentligt. Kungörelse skall
anslås på medlemskommunernas officiella anslagstavla.
Respektive medlemskommuns presidier i kommunstyrelsen samt respektive kommuns
ledande tjänsteperson har närvaro- och yttranderätt vid förbundsdirektionens sammanträden.
Förbundsdirektionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden

§ 10 Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga
tillkännagivanden anslås på förbundets anslagstavla. Kungälvs kommuns anslagstavla är
förbundets anslagstavla. Alla kungörelser ska dessutom publiceras på förbundets hemsida.

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets
anslagstavla och för kännedom på förbundsmedlemmarnas anslagstavlor samt i lokal
dagspress.

§ 11 Förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och
verksamhet

Innan beslut tas om avtal av större dignitet, beslut av principiell/strategisk betydelse, större
investeringar, större ändringar av verksamheten eller annat av större vikt ska samråd ske med
förbundsmedlemmarna. Kostnadsförändringar med anledning av nya större investeringar,
uppdrag eller annat av principiell karaktär ska antas av medlemmarnas kommunfullmäktige.
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Styrelserna i medlemskommunerna ska ha uppsikt över förbundet i enlighet med 6
kap 1 § kommunallagen. Styrelserna kan lämna råd, anvisningar och förslag till
åtgärder som bör vidtas. Om dessa inte följs och behov av bindande direktiv
föreligger kan respektive kommunstyrelse initiera ett ärende i fullmäktige som
beslutar om direktiv.

Uppsiktsplikten verkställs genom att förbundsdirektionen tertialvis till
förbundsmedlemmarna överlämnar rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling samt att förbundsdirektionen och förbundsmedlemmarna tre gånger per
år möts till uppsiktsdialog med utgångspunkt i gällande handlingsprogram och
budget. Dessa uppföljningsdialoger ska, på förbundsdirektionens initiativ, planeras
för ett år i taget och sammanställas i mötesanteckningar som översänds till
medlemskommunerna.

Förbundsdirektionen ska tertialvis till förbundsmedlemmarna överlämna rapport om
verksamhetens ekonomi och utveckling.

Förbundsdirektionen och förbundsmedlemmarna ska tre gånger per år mötas till
uppföljningsdialog med utgångspunkt i gällande handlingsprogram och budget. Dessa
uppföljningsdialoger ska, på förbundsdirektionens initiativ, planeras för ett år i taget.

Om förbundet under budgetåret konstaterar eller förväntar kostnadsöverskridanden eller andra
betydelsefulla avvikelser från budgeten ska man till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser
redovisa orsakerna till avvikelserna och de korrigeringar som har vidtagits eller kommer att
vidtas.

§ 12 Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till respektive medlems ansvar enligt § 16.

Förbundsmedlemmarna har ansvar för att täcka eventuell uppkommen brist i enlighet med
angiven fördelningsgrund. Motsvarande fördelningsgrund tillämpas vid skifte av tillgångar
om förbundet skulle upplösas.

Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken för statlig
ersättning ska dessa kostnader betalas i sin helhet av den drabbade kommunen. Det är den
drabbade kommunen som har att söka statlig ersättning för sina kostnader. Förbundet bistår
drabbad kommun vid ansökan om statlig ersättning för denna kommuns räkning.

Fast egendom så som mark och/eller lokaler ägs och förvaltas av respektive medlem inom
medlemmens geografiska område. Driftkostnader belastar förbundet.
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§ 13 Kostnadstäckning m.m.

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska täckas, i den mån det inte sker på annat sätt,
genom bidrag från förbundsmedlemmarna.

Utgångspunkten avseende bastjänsterna är en fördelning utifrån befolkningstalet.
Fördelningen revideras i samband med fastställande av handlingsprogrammet.

Vid en kraftigt förändrad riskbild kan ovanstående fördelningsprincip bli föremål för
omförhandling mellan förbundsmedlemmarna.

Förbundets kortsiktiga kreditbehov tillförsäkras av Kungälvs kommun genom koncernkonto.

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas
godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar fördelningsregeln.

Förbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan
förbundsmedlemmarnas godkännande.

§ 14 Överföring av förbundsbidrag

Förbundsmedlemmarnas förbundsbidrag överförs tertialvis.

§ 15 Planeringsprocess

Förbundsmedlemmarna och förbundsdirektionen möts vart fjärde år, tredje året i
mandatperioden, till planeringskonferens med följande obligatoriska innehåll:

Analys av bokslut – ekonomi, måluppfyllelse och verksamhet – i relation till tidigare
uppnådda resultat, jämnstora räddningstjänstförbund och förbundsmedlemmarnas
utveckling och förutsättningar. (se även § 11)
Förbundsmedlemmarnas planering och bedömning av utvecklingen under den
kommande fyraårsperioden.
Förbundsdirektionens planering för nytt handlingsprogram och budget inför kommande
mandatperiod.

Målsättning med planeringsprocessen är att den ska resultera i beslut om fyraårigt
handlingsprogram, ettårig budget och fyraårig ekonomisk planeringsperiod.

Direktionen ska under mandatperiodens första år fastställa handlingsprogram för de
kommande fyra åren för den förebyggande verksamheten och handlingsprogram för
räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

En förutsättning för handlingsprogrammet är att förbundet deltar i planeringen av
förbundsmedlemmarnas utveckling (§ 3). Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan
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med förbundsmedlemmarna och innan det antas av direktionen ska förbundsmedlemmarna
yttra sig över förslaget.

Med det fastställda handlingsprogrammet som grund upprättar förbundsdirektionen förslag till
ettårig budget samt en fyraårig ekonomisk plan för verksamheten. Budgeten ska uttryckas
dels som finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning dels som
ekonomisk plan. Större investeringar blir föremål för separata beslut i förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige, enligt förbundsordningens § 11.

Förbundsmedlemmarna ska, efter budgetkonferensen, mötas till dialog för att enas om
ekonomiska förutsättningar för förbundsdirektionens ekonomiska planering.

§ 16 Budget och ekonomisk styrning

Förbundsdirektionen ska årligen fastställa budget för förbundet inom de ekonomiska ramar
och enligt de riktlinjer i övrigt som förbundsmedlemmarna enats om och som de angivit före
juni månads utgång.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och den
kommande fyraårsperioden samt plan för investeringar för den kommande
femårsperioden.
Förbundsdirektionen ska fastställa budgeten före november månads utgång.

Årsredovisning ska godkännas av förbundsdirektionen och lämnas till
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet enligt respektive
förbundsmedlems styrmodell.

§ 17 Utträde, likvidation samt upplösning

Förbundet är bildat på obestämd tid. Förbundsmedlem har rätt att begära utträde ur förbundet;
detta innebär att förbundet då träder i likvidation eftersom det endast består av två
förbundsmedlemmar. Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad då
uppsägning skedde.

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom (tillgångar och skulder) skiftas.
All egendom där bokfört värde saknas ska värderas av oberoende värderingsman, eller om
parterna enas om detta, omvandlas till likvida medel. Respektive kommun övertar den
personal som har sin huvudsakliga tjänstgöring inom respektive kommuns geografiska
område.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder ska fördelningsgrunden enligt § 16
tillämpas. Efter skuldbetalning skiftas egendom till bokfört värde eller där bokfört värde
saknas enligt värdering. I fråga om eventuellt upparbetad pensionsskuld för personal ska
denna följa med den personal som tillhör respektive kommun.
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Verksamheten får fortsätta tillfälligtvis om det behövs för en ändamålsenlig avveckling och i
syfte att parterna efter ett utträde skall kunna upprätthålla en erforderlig beredskaps- och
säkerhetsnivå. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att utträde inte försvåras
för någon av parterna av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov.

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin
helhet med en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. När likvidationsuppdraget är fullföljt ska
Kungälvs kommun överta vården av de handlingar som tillhört förbundet.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättas av
direktionen får väcka talan om detta mot den andra förbundsmedlemmen inom ett år från det
då slutredovisningen delgivits.

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks
mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd
ska likvidationen fortsättas.

§ 18 Arkiv

Kungälvs kommun är arkivmyndighet för förbundet och Kungälvs kommuns arkivreglemente
gäller för förbundet.

Kungälvs kommuns regler om arkivlokaler omfattar även förbundet.

§ 19 Författningssamling

I tillämpliga delar ska förbundet, inom ramen för sin styrning och verksamhet, följa styrande
dokument i Kungälvs kommuns författningssamling.

§ 20 Arvoden

Månadsarvode utgår med 15 procent till ordförande samt 10 procent till vice ordförande av
det månatliga arvode som enligt 3 kap. 1 § lag (2016:1108) om ersättning till riksdagens
ledamöter bestäms av Riksdagens arvodesnämnd.

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till övriga ledamöter, ersättare och revisorer i
förbundsdirektionen utgår enligt de regler som tillämpas av Kungälvs kommun.
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Arvoden och andra ekonomiska förmåner till samtliga ledamöter, ersättare och
revisorer i förbundsdirektionen utgår enligt de regler som fastställs av arvodesnämnden
i Kungälvs kommun.

Förbundsdirektionen beslutar om arvode och andra ekonomiska förmåner för de utskott som
direktionen inrättar enligt § 5.

§ 21 Tvister

Tvist mellan förbundet och en eller båda förbundsmedlemmarna, om parterna inte kan nå en
frivillig uppgörelse, avgörs genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

§ 22 Ändringar i förbundsordningen

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsdirektionen och
fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

§ 23 Ikraftträdande

Denna förbundsordning träder i kraft när den har godkänts av förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige.
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Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (Dnr 
KS2022/0331-8)
Sammanfattning

Gällande avfallsföreskrifter är i behov av uppdatering för att anpassas till 
dagens avfallshantering och ändringar i lagstiftningen samt för att kunna möta 
de nya avfallstjänster som erbjuds via avfallstaxan för 2022.

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har ställts ut till och funnits 
tillgängligt för allmänheten under perioden 25 mars - 24 april 2022. 
Förvaltningen har inte mottagit några invändningar eller synpunkter mot 
förslaget.

Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för 
de flesta abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta 
fastighetsägarna. Största förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan 
fast landförbindelse).

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta 
nuvarande föreskrifter från 1 augusti 2022. 

Juridisk bedömning 

För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av 
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av miljöbalken 15 kap.

Punkt 20/22: Revidering av avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun



2 (9)

Enligt miljöbalken 15 kap ska även ändringar i avfallsföreskrifterna ställas ut för 
allmänheten under minst fyra veckor innan förslaget antas av 
kommunfullmäktige, om de inte berör ett mindre antal fastighetsägare eller 
annars är av begränsad omfattning. Kommunen ska informera på sin webbplats 
före utställningens början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets 
huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem som
synpunkter ska lämnas. Innan de reviderade avfallsföreskrifterna antas ska de 
synpunkter som kommit fram vid samrådet och granskningen beaktas. 

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har ställts ut till och funnits 
tillgängligt för allmänheten under perioden 25 mars - 24 april 2022. 
Allmänheten har kunnat granska förslaget på kommunens hemsida, 
Kundcenter i Stadshuset och på Kungälvs bibliotek.  Förvaltningen har inte 
mottagit några invändningar eller synpunkter mot förslaget.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund

Varje kommun är skyldiga att ha en renhållningsordning. 
Renhållningsordningen består av två dokument: avfallsföreskrifter och 
avfallsplan. Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar 
som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall inom 
kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd, farlighet 
etc. Nuvarande renhållningsordning antogs av Kommunfullmäktige den 10 
september 2015 och började gälla från och med 1 oktober 2015. 

Sedan senaste uppdatering av avfallsföreskrifterna 2015 har kommunen 
upphandlat samtliga avfallstjänster i kommunen. Detta har medfört att 
avfallstaxa har behövt justeras och flera nya avfallstjänster har tillkommit. 
Under 2020 beslutades om ändringar av avfallslagstiftningen i miljöbalken och 
om en ny avfallsförordning. Syftet är bland annat att genomföra reviderade EU-
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direktiv på avfallsområdet. Huvuddelen av ändringarna i miljöbalken och 
huvuddelen av den nya avfallsförordningen trädde i kraft den 1 augusti 2020.

För att spegla avfallstaxa för 2022 och kunna möta dessa nya avfallstjänster, 
samt ändringarna i lagstiftningen behöver nuvarande avfallsföreskrifter 
revideras. Några delar av avfallsföreskrifterna har blivit inaktuella och 
föreskrifterna är i behov av uppdatering. 
Sedan den senaste uppdateringen av avfallsföreskrifterna har en del 
lagstiftning ändrats eller kommer att ändras, bland annat lagstiftning rörandes 
ansvar för tidningar och bygg- och rivningsavfall, samt lagstiftningens definition 
av kommunalt avfall.

Nuvarande avfallsplan berörs inte av denna revidering.  

Verksamhetens bedömning

Förslag till reviderade avfallsföreskrifter har tagits fram av 
Renhållningsenheten i samarbete med berörda från Miljöenheten. 
Samrådsmöte kring förslaget har hållits med fastighetsägare och berörda 
myndigheter. Avfallföreskrifterna har även ställs ut för allmänheten, på 
kommunens hemsida, i Stadshuset och på Kungälvs bibliotek. Det har inte 
inkommit några synpunkter på förslaget till reviderade avfallsföreskrifter under 
utställningstiden 25 mars till 24 april. 

Revideringen har gjorts utifrån Avfall Sveriges mall för avfallsföreskrifter som 
de flesta kommuner använder. Laghänvisningarna är korrigerade samt 
benämningen ”hushållsavfall” har ersatt med ”avfall under kommunalt ansvar”. 
I förslaget till föreskrift ligger fokus på avfall inom det kommunala ansvaret, det 
vill säga ett tydligare fokus på avfall under kommunalt ansvar och därmed 
jämförligt avfall från verksamheter. 

Revideringen kommer inte påverka den enskilde i någon större omfattning eller 
hur avfallshanteringen utförs idag. I förslaget till reviderade avfallsföreskrifter 
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föreslås dock att utsortering av matavfall ska ske för hämtningsområde 2 (öar 
utan fast landförbindelse), via hemkompostering eller via kommunens 
insamlingssystem. Detta för att uppfylla krav i kommande lagstiftning inom 
matavfall. 

Övergripande sammanfattning av gjorda ändringar
Strukturen i de reviderade avfallsföreskrifterna har ändrats så att det bättre 
passar Avfall Sveriges mall. Paragrafer har fått nya nummer och hänvisningar 
till lagrum har uppdaterats. Begreppet ”hushållsavfall” har tagits bort och 
ersatts med ”avfall under kommunalt ansvar”. 
En ny bilaga 2 har tagits fram som beskriver hämtningsintervall för avfall 
(beskrevs tidigare i 22 §). Strukturen i bilaga 1, som beskriver hur sortering 
och avlämning ska ske, har förändrats. Nu beskrivs detta i tabellform, bland 
annat krav på utsortering, krav på emballering och instruktioner för hämtning 
och lämning. 

Förändringarna utifrån nuvarande avfallsföreskrifter kan utläsas av bilaga 2 till 
tjänsteskrivelsen. Gulmarkerad text innebär att texten har skrivit om och 
struken text har tagits bort i de nya avfallsföreskrifterna. 
 
Följande är exempel på större förändringar i förslaget till nya avfallsföreskrifter:

- Nya begrepp ersätter begreppet hushållsavfall. I och med ändringar i 
miljöbalken försvinner begreppet hushållsavfall och ersätts med en lista 
med olika avfallsslag som kommunen ansvarar för. I förslaget till föreskrifter 
har begreppet ”hushållsavfall” ersatts med ”avfall under kommunalt 
ansvar”. 

- Nya sorteringskrav och förändrat ansvar för bygg- och rivningsavfall. I 
miljöbalken införs nya sorteringskrav för bygg- och rivningsavfall och 
ansvaret för det som inte uppstår i yrkesmässig verksamhet läggs på 
kommunen. Föreskrifterna har uppdaterats för att spegla denna förändring. 
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- Nya regler för farligt avfall från verksamheter på återvinningscentralerna.  
Kommunstyrelsen har beslutat att inte längre ta emot farligt avfall från 
verksamheter på kommunens återvinningscentraler. Verksamheter hänvisas 
i stället till företag som tar emot avfallet. 

- Kommunens informationsansvar om förebyggande. I de nya lagar som rör 
avfallsområdet har kommunerna fått i uppdrag att informera om att 
förebygga avfall till hushåll och verksamheter som har avfall under 
kommunalt ansvar.

- Tömningsintervall för sluten tank har införts, en gång per år

- Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, 
april – v.39, september) tillhandahålls enligt de intervall som framgår av 
avfallstaxan. 

- Hämtning vid tillfälliga evenemang har tagits bort. 
- Hämtning av trädgårdsavfall, har ändrats till perioden april till november 

varannan vecka, från april till oktober och hämtning en gång per månad. 
- Avfall från oljeavskiljare och hur sortering och avlämning ska ske har 

tillkommit.
- Flera avfallstyper som ska sorterats ut har lagts till i bilaga 1, 

föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall.
- Hämtning av tidningar och elektronikbox har lagt till.
- Utsortering av matavfall ska ske för hämtningsområde 2.
- Eget omhändertagande av slam, längre tömningsintervall för 

avloppsanläggning, sluten tank och fosforfälla har justerats och förenklats. 
- Testområde har lagts till, efter samråd med Miljö- och byggnadsnämnden 

får andra hämtningsintervall, behållare och insamlingssystem än vad som 
anges i dessa föreskrifter tillämpas under, testperioder i begränsade 
områden för att utveckla servicen mot medborgarna.

- Renhållningsenheten har ersatts av kommunen, miljöenheten har ersatt 
med miljö- och byggnadsnämnden.

- Information och upplysningar om exempel vart blanketter finns har tagits 
bort. Sådan information kan lämnas i informationsbroschyr eller dylikt som 
kommunen kan ha på hemsidan eller dela ut till hushållen. Sådan 
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information bör vara detaljerad, mottagaranpassad och uppdaterad, vilket 
inte medges av de beslutsformer som krävs för föreskrifterna och bilagor till 
dessa. Bilagor till föreskrifterna är en del av dessa och beslut ska tas i 
kommunfullmäktige för avfallsföreskrifterna i sin helhet, inklusive bilagor. 

Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för 
de flesta abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta 
fastighetsägare. Största förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan 
fast landförbindelse), där det ställs krav på utsortering av matavfall, via 
hemkompostering eller via kommunens insamlingssystem. Detta för att uppfylla 
krav i kommande lagstiftning inom matavfall. 

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta 
nuvarande föreskrifter från 1 augusti 2022. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Avfallsföreskrifterna påverkar Kommunfullmäktiges strategiska mål; ”Att 
underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”. 

Av avfallsföreskrifterna framgår hur kommunen fullgör sina skyldigheter på 
avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas. Genom 
avfallsföreskrifterna kan den lokala avfallssituationen påverkas, föreskrifterna 
innehåller bland annat bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och 
hämtas. Med hjälp av avfallstaxa och vad som anges i föreskrifterna ges en 
tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmuntra till utsortering av 
matavfall, förpackningar och tidningar.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Avfallsföreskrifterna berör främst mål 12 för hållbar utveckling. Även mål 11 
och 13 kan ha anknytning till föreskrifterna.  

Genom avfallsföreskrifterna kan den lokala avfallssituationen påverkas, 
föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfalls ska sorteras, 
förvaras och hämtas. Med hjälp av avfallstaxa och vad som anges i 
föreskrifterna ges en tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmuntra till 
utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – 
Avfallsplan för 13

Kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Kungälvs kommuns 
renhållningsordning. Enligt 

15 kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en 
avfallsplan och de 

föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens 
bemyndigande enligt 1 §. 

Av avfallsföreskrifterna framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på 
avfallsområdet och 

vilka fastighetsinnehavare som omfattas. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för 
de flesta abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta 
fastighetsägarna. Största förändringen sker inom hämtningsområde 2 (öar utan 
fast landförbindelse), där det ställs krav på utsortering av matavfall, via 
hemkompostering eller via kommunens insamlingssystem. Detta för att uppfylla 
kommande lagstiftning inom matavfall.  

I miljöbalken införs nya sorteringskrav för bygg- och rivningsavfall och ansvaret 
för det som inte uppstår i yrkesmässig verksamhet läggs på kommunen. Detta 
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innebär att kommunen ska kunna ta emot bygg- och rivningsavfall från 
hushållen, vilket är en förenkling jämfört med tidigare lagstiftning. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Förslaget bedöms inte påverka medarbetarperspektivet.

Ekonomisk bedömning

Revideringen av avfallsföreskrifterna medför inte några större förändringar för 
de flesta abonnenter. Förändringarna ger inte ökade krav på de flesta 
fastighetsägarna som innebär ökade kostnader.

Förslag till beslut

Avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun (bilaga 1) antas och börjar gälla från 
och med den 
1 augusti 2022.

Avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2015-09-10 (§241/2015) 
och
Renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 
(§151/2020) upphör att gälla från och med den 31 juli 2022.

Renhållningsordning för Kungälvs kommun innehållande; antagna 
Avfallsföreskrifter och tidigare antagen Avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar 
avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030” av kommunfullmäktige 5 
november 2020 (§151/2020) antas att gälla från och med den 1 augusti 2022.

Anders Holm Sofia Samuelsson
Sektorchef Enhetschef Renhållning
Samhälle och utveckling Samhälle och 
utveckling
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Kommunal renhållningsordning 
Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 
kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Kungälvs kommuns renhållningsordning. Enligt 15 
kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en avfallsplan och de 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 1 §. 
Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder 
för att minska avfallets mängd och farlighet. 
 

1. Inledande bestämmelser 
Bemyndigande 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1–2 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Kungälvs kommun. 
 
Definitioner 
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 
miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används begrepp med de betydelser som anges 
nedan: 
 

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall 
som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 
1–6 punkterna. 
a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under 

kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. 
b. Med kärl och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får 

läggas i kärl eller säck. 
c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller 

skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck 
eller kärl, underjordsbehållare eller sopsug. 

d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet 
med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår 
vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus. 

e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs 
med en avfallskod markerad med en asterisk (*), 

f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning.  

g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 

h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som 
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under 
kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar 
ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller 
livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. 
Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men 
ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före 
detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan. 

i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det 
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avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall 
och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets 
kärl- och säckavfall. 

j. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från 
bygg- och rivningsarbeten. 

k. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet 
avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken. 

l. Med returpapper avses tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för 
postorderförsäljning och liknande produkter av papper.  

 
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 

§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 

fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Kommunstyrelse. 
5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Miljö- och byggnadsnämnd. 
6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, säckhållare, 

latrinbehållare eller annan anordning för uppsamling av kommunalt avfall under 
kommunalt ansvar. Tankar och brunnar för slam, spillvatten, fett etc. räknas inte som 
behållare. 

7. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, 
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 
25 personekvivalenter om anläggningen endast används för a) hushållspillvatten eller 
spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten och, b) latrin 
från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar. 

8. Med producentansvar menas att producenterna enligt lag har insamlings- och 
behandlingsansvar för avfallet som deras produkter ger upphov till. Exempel på avfall 
som omfattas av producentansvar är förpackningar, konsumentelprodukter, batterier och 
läkemedel.  

9. Med återvinningscentral menas kommunens mottagningscentral för grovavfall, bygg- och 
rivningsavfall under kommunalt ansvar och trädgårdsavfall. Avfall som kan lämnas på 
återvinningscentralen är exempelvis metallskrot, elavfall och trasiga möbler. 

10. Med dragväg menas avståndet mellan behållaren, anläggningen eller avfallsutrymmet 
och hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämtningspersonalen 
flyttar avfallet. Anges som gångväg eller slanglängd i avfallstaxan. 

11. Avfallsföreskrifter: Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Föreskrifterna 
fastställer bl.a. vilka skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare har samt när, var och hur avfall ska hämtas. 
Avfallsföreskrifterna ingår tillsammans med avfallsplanen i en renhållningsordning som 
varje kommun enligt miljöbalken ska ha. 

12. Avfallskvarn: Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa 
med avloppsvattnet ut på kommunens ledningsnät eller samlas upp i tank. 

13. Avfallsplan: Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för 
kommunens avfallshantering och åtgärder för att nå målen. 

14. Fettavskiljare: Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten från 
lokaler där livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet 
och bl.a. kunna förorsaka stopp. Fettavfallet omfattas av kommunens 
bortforslingsansvar. 
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15. Flerfamiljshus: Fastighet med mer än två lägenheter.  
16. Fritidsboende: Boende där fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är folkbokförd 

på annan fastighet. 
17. Hushåll: En familj eller ett gemensamt boende bestående av en till fem personer. Hushåll 

med fler än fem personer innebär normalt större eller fler behållare än vad som normalt 
används vid en enfamiljsbostad. 

18. Hämtningsställe: Den plats där behållare ställs på hämtningsdagen och varifrån 
hämtning/tömning sker. 

19. Kompostering: Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen återvinns. 

20. Permanentboende: Boende där fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är 
folkbokförd på fastigheten. 

21. Påhängsbox: Avtagbar box främst avsedd för fastighetsnära insamling av farligt avfall 
och elektronik. 

22. Serviceort/tätort: En ort där det finns service i form av butiker, samt service såsom 
vårdcentral. Med tätort avses ett tätbebyggt område med minst 200 invånare och där 
avståndet mellan husen är mindre än 200 meter. 

23. Sommarhämtning: Hämtning av matavfall och brännbart restavfall som begränsar sig till 
perioden vecka 20–37 (maj–september). 

24. Småhus: Ett småhus är enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) en 
byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. 

25. Verksamhetsutövare: Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är 
ansvarig för avfallshanteringen i verksamheten. 

26. Återvinningsstation (ÅVS): Insamlingsplats där förpackningar med producentansvar 
lämnas, ex. glas, plast, kartong och metall. 

 
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 
kap. miljöbalken och till avfallsförordningen. 
 
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information 
3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen 
av avfall under kommunalt ansvar i Kungälvs kommun, med särskilt ansvar för att kommunalt 
avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 
behandlingsanläggning.  
 
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som 
kommunen anlitar för ändamålet.  
 
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av Miljö- och byggnadsnämnden. 
 
5 § Kommunstyrelsen informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och 
konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.  
 
6 § Kommunstyrelsen informerar hushåll och verksamheter med avfall under kommunalt ansvar 
om avfallsförebyggande åtgärder enligt 15 kap. 45 § miljöbalken. 
 
7 § Avfallsföreskrifterna ska beaktas i alla skeden av samhällsplaneringsprocessen.  
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Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallshantering 
8 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för att uppfylla kraven enligt dessa föreskrifter, samt 
ansvarar gentemot kommunen för det avfall som uppkommer på fastigheten eller av andra skäl 
finns på fastigheten.  
 
9 § Fastighetsinnehavare bekostar installation och underhåll av alla inom fastigheten 
förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Fastighetsinnehavare 
ansvarar också för att installationer, anordningar och utrymmen fungerar, är säkra och har 
avsedd effekt. 
 
Fastighetsinnehavaren är ansvarig att se till att avfallsutrymmen, förvaringsplats, 
avfallsbehållare, hämtningsplats och andra anordningar är utformade så att krav på god 
arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls för boende och hämtningspersonal. Underhåll, rengöring 
och tillsyn ska utföras regelbundet för att förebygga driftavbrott, så att olägenhet för 
människors hälsa och för miljön inte uppstår, såsom buller och lukt, samt medger god 
arbetsmiljö 
 
10 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att hålla de som bor eller är 
verksamma på fastigheten informerade om var möjlighet finns att lämna utsorterade fraktioner 
av avfall som listas i bilaga 1 och om gällande regler för avfallshantering samt verka för att 
dessa efterlevs. En del av detta ansvar är att förse de som bor eller verkar på fastigheten med 
påsar för matavfallsinsamling som tillhandahålls av kommunen. 
 
11 § Fastighetsinnehavaren ska informera kommunen om ändrade förhållanden som har 
betydelse för avfallshanteringen på fastigheten. 
 
12 § Om fastighetsinnehavaren överlåter sitt ansvar för avfallshantering på en 
nyttjanderättshavare så övertar nyttjanderättshavaren fastighetsinnehavarens ansvar. 
Överlåtelsen ska vara skriftlig. Om nyttjanderättshavaren inte fullföljer sitt ansvar återgår det 
till fastighetsinnehavaren.  
 
13 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har 
antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.  
 
14 § Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig för avfallshanteringen. Avgift ska betalas för 
den hantering av avfall som utförs av kommunen, och enligt avfallstaxan. Avgiftsskyldighet 
föreligger även från fastigheter där avfall ej finns att hämta dock inte om dispens för uppehåll 
föreligger. 
 
15 § Vid ägarbyte av fastighet ska den avflyttande fastighetsinnehavaren anmäla ändringen till 
kommunen i samband med bytet.  
 
16 § Verksamhetsutövare ska lämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen. 
Verksamhetsutövare är ansvarig för att sådant avfall som kommunen inte är skyldig att hämta, 
omhändertas på ett sådant sätt så att olägenhet för människors hälsa och miljö inte 
uppkommer. 
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2. Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar 
 
Skyldighet att sortera avfall 
 
17 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 
1, och hålla dessa skilda från annat avfall. 
 
18 § Fastighetsinnehavaren ska göra det möjligt att sortera ut och hålla de avfallsslag åtskilda 
som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till kommunen för borttransport.  
 
19 § Nyttjanderättshavaren ska sortera ut avfall i de behållare som fastighetsinnehavaren 
tillhandahåller. 
 
20 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska sortera ut förpackningar och 
returpapper i det insamlingssystem som tillhandahålls av producenterna eller kommunen.  
 
Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar 
21 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till kommunen för borttransport genom 
abonnemang på avfallstjänster och vid behov genom beställning av enstaka hämtning, om inte 
annat anges i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter. Avfall som omfattas av 
producentansvar ska lämnas i producenternas eller kommunens insamlingssystem. 
 
22 § Utsorterade avfallsslag ska hämtas vid fastigheten, avfallsutrymmet, vid överenskommen 
eller anvisad plats enligt 61 § eller lämnas enligt instruktioner i bilaga 1.  
 
23 § Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa 
och miljön inte uppstår. 
 
24 § För fastigheter anslutna till en kommunalt ägd sopsug ska denna användas för 
överlämning av rest- och matavfall. 
 
Krav på behållare, anordningar och emballage 
 
25 § I behållare och avfallsutrymme får endast det avfall lämnas som behållaren och utrymmet 
är avsett för. 
 
Avfall ska vara emballerat så att skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön inte 
uppkommer. Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. Kraven på 
emballering finns i bilaga 1. 
 
26 § Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport från 
fastigheten. Kommunen fastställer intervall för hämtning utifrån bilaga 2, samt placering, typ, 
storlek och antal behållare vid fastighet efter samråd med fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren. 
 
27 § Behållare och anordningar som används för insamling av avfall under kommunalt ansvar 
ska vara godkända av kommunen. Endast de behållare som föreskrivs enligt avfallstaxan och 
kan tömmas med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem får användas. 
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28 § Fastighetsinnehavare svarar själv för montering av sopsäck i säckhållare, samt om 
innersäck i kärl förekommer även denna montering. 
 
29 § Lock/manlucka till avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska kunna öppnas av 
en person. Lock/manlucka ska vara försedd med handtag och får inte väga mer än 15 kg såvida 
inte särskilda skäl föreligger. Om locket kan skjutas åt sidan utan att i något avseende behöva 
lyftas kan en vikt om 40 kg accepteras. Lock/manlucka ska vara barnsäkrad och får vid 
tömningstillfället inte vara övertäckt.  
 
30 § Anslutningar för sugslang till avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara av 
den typ som kommunen anvisat. 
 
 
Avfallsutrymme 
31 § Utrymmen för avfallshantering ska svara mot det behov som föreligger och i övrigt vara 
anordnade enligt kommunens anvisningar i dessa lokala avfallsföreskrifter. För detaljer om 
dimensionering m.m, se Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.  

a) Avfallsutrymme ska vara väl tilltaget och flexibelt. Storleken på utrymmet bestäms av 
storleken på det antal behållare som behöver finnas där. 

b) Där kärl hanteras ska den fria gångytan mellan kärlen vara minst 1,5 meter bred och 
avståndet mellan varje kärl minst 6 cm (se illustration i bilaga 4). 

c) Kärl ska placeras med draghandtaget ut mot gången. 
d) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska vara placerat i markplan. 
e) Avfallsutrymme ska ha en egen entré om inte särskilda skäl finns. Avfallsutrymmet får 

inte placeras så att avfall måste transporteras genom utrymmen där personer vistas mer 
än tillfälligt eller där livsmedel förvaras. 

f) Avfallsutrymmet får inte placeras så att matavfall måste transporteras genom 
kommunikationsutrymmen i direkt anslutning till utrymmen där personer vistas mer än 
tillfälligt eller där livsmedel förvaras. 

g) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska placeras och utformas så att det är tillgängligt för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Dörrar, eventuella lock, 
handtag, inkast etc. ska utformas och placeras så att de kan användas och öppnas av 
personer som har nedsatt styrka eller som t.ex. är rullstolsburna. Om container används 
ska den ha ramp så att alla kan använda den.  

h) Dörröppning som används vid hämtning av avfall ska: 
- om matavfall, restavfall och återvinningsmateriel hanteras: ha ett karmdagmått om 
minst 1,0 meter och en fri höjd om minst 2,0 meter. 
- om grovavfall hanteras: ha ett karmdag mått om minst 1,2 meter och en fri höjd om 
minst 2,0 meter. 
- inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. I undantagsfall kan tröskel tillåtas om den 
förses med ramp på båda sidor. 
- ha skyddsplåt på dörrkarm som skydd mot nötning, slag och stötar. 

i) Dörr som används vid hämtning av avfall ska: 
- vara lätt att öppna och stänga. Tunga dörrar ska förses med dörröppningsautomatik 
och inte orsaka störande buller. 
- ha uppställningsanordningar som enkelt kan aktiveras. Antalet dörrpassager ska så 
långt som möjligt minimeras. 
- ha släplist som skydd mot skadedjur. 
- kunna öppnas inifrån utan nyckel. Låsvred ska ha skydd som förhindrar att låset skadas 
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av slag eller påkörning. 
- ha skyddsplåt på insidan dörrblad som skydd mot nötning, slag och stötar. 

j) Det är bra om alla avfallsutrymmen i ett bostadsbestånd kan öppnas med samma nyckel. 
Kodlås kan användas. 

k) Rumshöjd i avfallsutrymme eller förvaringsplats ska vara minst 2,1 meter. Installationer 
får inte begränsa den fria höjden. 

l) Vägg i avfallsutrymme ska vara försedd med avbärarlist som skydd mot nötning, slag 
och stötar. Avbärarlisten ska åtminstone täcka väggens yta mellan 0,95 meter och 1,25 
meter räknat från golvet. 

m) Strömbrytare i avfallsutrymme ska placeras på en höjd om ca 1,3 meter över golv. 
Eluttag bör finnas på lämpliga ställen. 

n) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska utformas så att det är lätt att hålla rent. Kravet 
omfattar även installationer och övrig utrustning. Golv i avfallsutrymme ska vara halkfritt 
och lätt att rengöra. Kravet omfattar även markyta på förvaringsplats. 

o) Belysningen ska vara snabbtändande och finnas både i och utanför avfallsutrymmet. 
p) Ljusstyrkan ska vara minst 100 lux. Det är lämpligt att använda flera armaturer för att 

öka ljusspridningen och säkerheten om någon lampa går sönder. 
q) Rörelsedetektor kan användas och kan vara inställda så att lampan/ lamporna tänds 

direkt när dörren öppnas och hålls tänd/tända hela tiden som någon befinner sig i 
rummet. 

r) I avfallsutrymme ska god ventilation finnas.  
s) Avfallsutrymme ska utformas så att råttor och andra skadedjur hindras att komma in. 

Öppningar större än 5,0 mm får inte förekomma. Nät ska finnas för ventilationsöppning. 
Om avfallsutrymmet är råttsäkert behöver kärlen inte ha lock. 

t) Avfallsutrymme för matavfall bör vara kylt alternativt utrustat med annan utrustning som 
förhindrar uppkomsten av lukt eller att annan olägenhet för människor och miljö uppstår. 
Lock rekommenderas dock för att minska risken för lukt. 

u) Avfallsutrymme ska vara väl isolerat mot bostad eller arbetslokal som ligger vägg i vägg 
med utrymmet. Avlämning av avfall samt hämtning/tömning får inte medföra 
bullerstörning för de som bor eller vistas i närheten av avfallsutrymme eller 
lastningsplats. 

v) Avfallsbehållare ska vara tydligt märkta med uppgift om vilken typ av avfall som ska 
läggas i respektive behållare. Märkning och information om sortering bör även finnas på 
vägg, anslagstavla eller liknande. Skyltar ska på ett tydligt sätt kommunicera både via 
text på svenska och lättförståeliga symboler, vilket avfall som ska sorteras i respektive 
behållare. Exempel på godkänt skyltsystem är det nordiska gemensamma skyltsystemet 
för avfallssortering. 

w) Gemensamt avfallsutrymme/förvaringsplats ska vara försett med information om till 
vem/vilka som avfallslämnare ska vända sig vid driftstörning. 

 
Anskaffande och ägande 
32 § Kommunen äger och tillhandahåller latrinbehållare, kärl, säckar, säckhållare och 
containrar. Fastighetsinnehavaren kan äga eller hyra container. Fastighetsinnehavaren 
anskaffar, installerar och äger bottentömmande behållare, enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare. Fastighetsinnehavaren äger eller hyr mobil toalett. 
 
Säckhållare och sopsäckar tillhandahålls av kommunen om inte annat överenskommits. 
 
Kompostbehållare ägs av fastighetsinnehavare. 
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Sopsugsanläggningen på Kongahälla ägs av kommunen. Inkasten till sopsugen ägs av 
fastighetsägarna.  
 
33 § Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. 
När kommunen ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske 
enligt anvisning från kommunen. 
 
34 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom 
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 
 
35 § Avfallskvarn för matavfall får endast undantagsvis anslutas till spillvattenledning om 
huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta. Vid sådant medgivande ska åtgärder 
vidtas for att separera matavfallet. 
 
 
Nyanläggande eller ändring av hämtställe 
36 § När utrymme för kärl, enskilda avloppsanläggningar, sopsug och bottentömmande 
behållare installeras eller anläggs ska lämplig plats utses med hänsyn till vad som är god 
arbetsmiljö vid avfallshantering och för att förebygga olägenheter såsom buller, skadedjur och 
lukt, eller trafikolyckor och risker med hängande last vid tömning med kranbil. Instruktioner och 
anvisningar som meddelats av kommunen ska följas. Hämtningsfordonet får vid hämtning inte 
hindra annan trafik. 
 
Kärl ska på hämtningsdagen vara uppställda i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets 
uppställningsplats. 
För hämtning av tidningar, restavfall, matavfall och blandat avfall utgår en avgift enligt 
avfallstaxan om dragvägen överstiger 3 meter för villor, radhus och fritidshus och 10 meter för 
flerbostadshus och verksamheter. För hämtning av trädgårdsavfall i kärl får ingen dragväg 
förekomma. 
 
För styckvis hämtning av grovavfall får dragvägen vara högst 10 meter mätt från 
avfallsutrymmets dörr till hämtningsfordonets bakre del och vägen ska ha en fri bredd på minst 
1,2 meter vid rak passage. 
 
37 § Dragvägen mäts från behållaren eller avfallsutrymmets mittpunkt och hämtningsfordonets 
inmatningsanordning uppställd på närmast möjliga godkända angöringsplats. Avståndet mäts 
som enkelt gångavstånd. Hinder i form av dörrar, grindar, och liknande mäts inte. Varje 
trappsteg räknas som två meter. Gång och cykelbana räknas ej.  
 
38 § Dragvägen ska ha en fri bredd på minst 1,2 meter vid rak passage. Där dragvägen ändrar 
riktning ska bredden vara minst 1,35 meter. Lutningen mellan avfallsutrymme och lastplats bör 
inte överstiga 1 meter på 20 meter och får vara högst 1 meter på 12 meter vid nyanläggande. 
Om friktionen mellan kärl och underlag är hög eller om lutningen är stor måste kärlet vara 
lättare än om underlaget är plant. Dragväg ska ha en fri höjd om minst 2,1 meter. Träd och 
annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. Trottoarkant eller liknande nivåskillnad i 
dragväg ska vara avfasad. Transportband eller hiss i dragväg får inte förekomma. 
 
39 § Inom område med gemensam förvaltning för ett flertal fastigheter, inom 
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bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller inom grupp av hus/villor där gemensamt 
avfallsutrymme är anordnat sker hämtning endast vid gemensamt avfallsutrymme, om inte 
särskilda skäl föreligger. 
 
40 § Avfallsutrymme/förvaringsplats ska placeras så nära de bostäder som det ska betjäna som 
möjligt och i omedelbar anslutning till bilväg. Avståndet till mellan 
avfallsutrymme/förvaringsplats och bostadsentré ska inte överstiga 25 meter om inte särskilda 
skäl föreligger. 
 
41 § Vid en återvändsgata ska det finnas en vändplats som är dimensionerad för 
hämtningsfordon. Vändplatsen kan utformas som en vändplan eller som en trevägskorsning. 
 
42 § Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska 
avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anslutningspunkt för tömning inte 
överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Sträckan ska vara fri från hinder och 
skarpa svängar som försvårar slangdragning. Höjdskillnaden mellan fordonets 
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda 
skäl föreligger. Lock eller manlucka ska uppfylla kraven enligt 29 § 
 
43 § Bottentömmande behållare eller anläggning som kräver byte av filterkassett eller filtersäck 
ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon med kran. Inga hinder inom kranens 
rörelseområde får finnas. Lyft får inte ske över, väg/gata, gång och cykelbana, parkeringsplats 
etc. 
 
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett 
eller filtersäck inte överskrider 4 meter för filterkassett eller filtersäck som väger högst 1000 
kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Den fria höjden ska vara minst 7 meter. 
 
För tömning av bottentömmande behållare får avståndet mellan hämtningsfordonets 
uppställningsplats 
och behållaren inte överskrida 5 meter, om inte särskilda skäl föreligger. 
 

3. Förutsättningar för hämtning av avfall under kommunalt ansvar 
Rengöring och tillsyn 
44 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. 
Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i 
anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. Ansvaret för rengöring och 
tillsyn gäller oavsett ägarförhållande.  
 
45 § Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och 
utrymmen för avfallshantering ska skötas och hanteras så att kraven på god arbetsmiljö 
uppfylls, onödigt slitage undviks och risken för olycksfall minimeras. 
 
Åtgärder inför hämtning 
46 § Fastighetsinnehavaren ska tillhandahålla nycklar, portkoder och dylikt så att kommunen 
har tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Fastighetsinnehavaren ska 
meddela kommunen ändringar innan hämtning utförs. Fastighetsinnehavaren ska förbereda 
anläggningar, anordningar och behållare så att de är tillgängliga för tömning med de fordon 
som används i kommunens insamlingssystem. 
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47 § Fastighetsinnehavaren ska skydda anläggning, anordning, behållare eller annan egendom 
från skador som kan uppstå vid tömning. 
 
48 § Vid tömning av behållare ska fastighetsinnehavaren se till att den inte fylls så mycket att 
den inte kan stängas eller så att tömning försvåras på annat sätt. Behållaren får heller inte vara 
så tung att det blir svårt att flytta den, då det krävs för tömning, eller att arbetsmiljökrav inte 
kan uppfyllas. Säck får maximalt väga 15 kg. Överfull, för tung och/eller trasig avfallsbehållare 
hämtas först när avfallet paketerats om, vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller vid 
beställning av extra hämtning i enlighet med avfallstaxan. Detsamma gäller om 
avfallsbehållaren innehåller dåligt emballerade stickande eller skärande föremål.  
 
49 § Behållaren ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 
50 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker. 
 
51 § Kärlet ska placeras med draghandtaget utåt så att hämtningspersonal inte behöver vända 
på det för att kunna flytta det. Alla hinder på dragvägen ska undanröjas så att kärlet är lätt 
tillgängligt. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd enligt 36 §, en 
överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. 
 
52 § Vid hämtning med båt ska säck placeras i omedelbar anslutning till båtens angöringsplats, 
en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Brygga som utnyttjas vid 
hämtning ska vara så dimensionerad och ha tillräckligt vattendjup och hållas i sådant skick att 
den är möjlig att angöra av kommunens båt utan risk för skada. Platsen för angöring ska hållas 
fri från förtöjda båtar, tampar, och bojar på hämtdagen. 
 
Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar 
53 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda 
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. 
 
54 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället 
placera filtersäck, filterkasett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon 
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 43 §.  
Om så inte är fallet töms inte avfallet och ett nytt tömningsförsök görs vid ett senare tillfälle, 
om annat inte överenskommits med kommunen. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att tillföra 
anläggningen nytt filtermaterial.  
 
55 § Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt 
tillgängliga för tömning. Om lös sugledning används ska denna placeras ut av fastighetsägaren 
innan tömning. Dragväg får bestå av annat material än hårdgjord yta under förutsättning att 
risk för att renhållningsarbetarna kan komma att slinta, snubbla etc. är förebyggd. Dragväg och 
utrymme runt avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska i övrigt vara fri från hinder. 
Till hinder räknas bl.a. staket, murar, stubbar, planteringar, annan växtlighet etc.  
Dragväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Om så inte är fallet töms inte avfallet 
förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, om annat inte överenskommits med kommunen. 
 
Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning 
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ska ske.  
 
56 § Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. 
 
57 § Tydliga instruktioner på svenska som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas 
av fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas 
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. 
Avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara märkt på sådant sätt att förväxling 
med annan fastighetsinnehavare eller annan typ av anläggning är förebyggd. När anläggningen 
är belägen utanför fastigheten kan den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet 
anläggningen tillhör 
 
58 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning. 
 
59 § Kommunen ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, port- koder och dylikt ska tillhandahållas.  
 
60 § När en avloppsanläggning tas ur bruk, till exempel efter anslutning till kommunalt 
avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning ska den sluttömmas. Sluttömning beställs 
av fastighetsinnehavaren hos kommunen. 
 
Hämtnings och transportvägar 
61 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en 
överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av 
kommunstyrelsen. 
Om det på hämtningsdagen finns temporära hinder i bilväg som fastighetsinnehavaren har 
rådighet över ska fastighetsinnehavare ombesörja egen transport av avfallsbehållare till för 
hämtningsfordonet närmsta farbara väg. Avfallsbehållare ska då vara tydligt uppmärkt med 
uppgift om fastighetsinnehavare. 
 
62 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning, hålls i farbart skick. 
 
63 § Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfri. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden. Om bilväg är grusväg ska den 
dammbindas sommartid. 
 
64 § Väghållare av enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar 
ska se till att vägen är dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje 
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet. 
 
Bilväg ska vara utformad för minst belastningsklass 2 (BK2) och får inte utgöras av gång 
och/eller cykelbana, innergård i bostadsområde, skolgård eller liknande. 
 
Bilväg kan heller inte utgöras av väg/gata eller annan yta där lastbilstrafik inte är tillåten. 
 
Bilväg ska ha en fri höjd om minst 4,7 meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på 
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den fria höjden, se illustration i bilaga 3. 
 
65 § För befintlig bilväg gäller att rak sträcka på väg, gata eller annan yta där hämtningsfordon 
framförs är minst 0,5 meter bredare än fordonet. I kurvor ska körbanan vara så bred att 
hämtningsfordonet kan komma fram utan backningsmanöver och/eller utan att körning sker 
med hjulen utanför vägbanan. 
  
Det fria utrymmet vid sidan om hämtningsfordon ska vid såväl raka sträckor som i kurvor vara 
minst en meter bredare än for- 
donet (inkl. backspeglar). Området ska även ha jämnt underlag och tillräcklig bärighet för en 
person med fyllt kärl. 
 
66 § Vid nyanläggande av bilväg gäller att denna ska vara minst 5,5 meter bred om körning i 
båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts ska bilvägen vara bredare. Om bilvägen är 
mötesfri och gällande trafikregler inte medger parkering av fordon får den vara smalare. 
 
Bilvägen ska dock vara minst 3,5 meter bred. I kurvor ska körbanan vara så bred att 
hämtningsfordon kan komma fram utan backningsmanöver och/eller utan att körning sker med 
hjul utanför vägbana. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden. 
 
67 § Backande av hämtningsfordon är ingen tillåten arbetsmetod. 
Bilväg som är återvändsgata ska därför ha vändmöjlighet. Vändplan för ett normalstort 
hämtningsfordon ska normalt ha en diameter om 18 meter med en hindersfri remsa om 
ytterligare 1,5 meter runt om. 
 
Alternativ till detta är en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-
vändning, se illustration i bilaga 3. 
 
68 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
avlämna avfallet på plats som överenskommes med eller anvisas av kommunen enligt 61 §. 
 
69 § Kärlet ska placeras i enlighet vad som sägs i 36 §. Fastighetsinnehavaren ska se till att 
den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan 
svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfri. Om så inte är fallet hämtas inte avfallet förrän vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle, om annat inte överenskommits.  
 
 

4. Hämtningsområde och hämtningsintervall 
70 § Kommunen utgör två hämtningsområde (se bilaga 5). 

• Område 1: Hela kommunen förutom öar som saknar fast land eller bilfärjeförbindelse. 
Dock ingår Klåverön. Hämtning av bygg- och rivningsavfall, tidningar och 
trädgårdsavfall tillhandahålls inte på Klåverön. 

• Område 2: Öar som saknar fast land eller bilfärjeförbindelse. 
Ingen hämtning erbjuds för bygg- och rivningsavfall, tidningar och trädgårdsavfall 
i område 2.  
I hämtningsområde 2 ska fastighetsinnehavaren ställa säck med, mat- och/eller 
restavfall på den plats som har anvisats av kommunen på ön eller fastlandet. 
Hämtningsintervall och typ av behållare fastställs enligt bilaga 2. 
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Matavfall ska sorteras ut och behandlas genom kommunens insamlingssystem 
eller genom kompostering på den egna tomten.  

71 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår 
av bilaga 2. 
 

5. Åtgärder om föreskrift inte följs 
72 § Kommunen har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna inte följs. Efter 
rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren ska avfallet hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. 
 

6. Särskilt om verksamheters avfall under kommunalt ansvar  
 
73 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än 
avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 
föreskrifterna om ej annat anges. 
 
74 § Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i 
bilaga 1. 
 
Avfallsanordningar 
75 § Avfallsanordningar, till exempel fett- och oljeavskiljare, ska skötas och tömmas så att de 
har 
fullgod funktion och inte orsakar olägenhet. Med fullgod funktion menas att avfallsanordningen 
fungerar så som avsett och därmed inte orsakar någon skada på miljö, människors hälsa eller 
andra anordningar och verksamheter. Se bilaga 1 för särskilda krav på vissa anordningar. 
 

7. Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamheter 
Se bilaga 1 för särskilda krav. 
 
Uppgiftsskyldighet 
76 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat 
avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, 
mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning. 
 
77 § För den som driver en yrkesmässig verksamhet och har oljeavskiljare ska resultat av 
utförda kontroller, 
tömningar och besiktningar lämnas årligen till kommunen. Därutöver ska information om 
anordningen lämnas vid nyinstallation, vid förändringar av verksamheten som rör 
oljeavskiljarens funktion eller på begäran av kommunen. 
 
78 § Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna 
uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen till kommunen.  
 
 

8. Undantag för avfall under kommunalt ansvar 
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Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under 
kommunalt ansvar 
79 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske 
utan 
risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 
 
80 § Matavfall bör sorteras ut och behandlas genom kommunens insamlingssystem eller 
genom kompostering på den egna tomten. I kärl för insamling av matavfall får inget annat än 
matavfall läggas. I hämtningsområde 2 ska matavfall sorteras ut och behandlas enligt ovan om 
inte särskilda skäl finns.  
 
81 § Kompostering av matavfall på fastigheten får endast ske efter anmälan till Miljö- och 
byggnadsnämnden. Komposten ska vara av typen varmkompost (isolerad), skadedjurssäker och 
utformas, placeras samt sköts på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte 
uppkommer. 
 
82 § Trädgårdsavfall ska transporteras till återvinningscentral, om inte egen kompostering eller 
abonnemang för trädgårdsavfall förekommer. Avfallet ska hållas skilt från annat avfall, hanteras 
enligt bilaga 1 och enligt de instruktioner som ges vid återvinningscentral. Abonnemang för 
hämtning av trädgårdsavfall kan även tecknas i enlighet med avfallstaxa. 
 
83 § Trädgårdsavfall som lämpar sig för kompostering (såsom löv, gräs eller annat grönt 
växtmaterial) får utan medgivande komposteras och nyttjas inom fastigheten om det kan ske 
utan olägenhet för människors hälsa och miljö. 
 
84 §   
a. Inom tätort, tätbebyggt område och område med detaljplan är eldning av löv, kvistar och 
annat trädgårdsavfall förbjudet under perioden 1 april - 30 september. Övrig tid av året får 
eldning av torrt trädgårdsavfall (endast ris, kvistar och mindre grenar men inte löv, gräs eller 
annat grönt växtmaterial, vilket bör komposteras), som inte kan utnyttjas för kompostering ske 
under förutsättning att eldning inte skapar olägenhet för människors hälsa och miljö och/eller 
att fara för brandspridning uppkommer.  
 
b. Inom övriga delar av kommunen än de som omfattas ovan får eldning av löv, kvistar och 
annat torrt trädgårdsavfall i form av ris, kvistar och mindre grenar, ske under årets alla 
månader under förutsättning att eldningen inte skapar olägenhet för människors hälsa och miljö 
och/eller att fara för brandspridning uppstår. 
 
c. För påskeld, valborgsmässoeld och liknande krävs tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. 
Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Utöver ovanstående ska Räddningstjänsten underrättas.  
 
Att elda mat/restavfall, farligt avfall och grovavfall är aldrig tillåtet. 
 
85 § Döda sällskapsdjur hanteras kan lämnas på veterinärkliniker och djurbegravningsplatser 
eller till Renovas specialugn i Sävenäs, Göteborg. Döda sällskapsdjur, förutom hästdjur, får 
också grävas ner enligt Jordbruksverkets föreskrifter (2010:59). Döda sällskapsdjur hanteras 
enligt bilaga 1.  
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Prövning av undantag 
86 § Ansökan om undantag från dessa föreskrifter prövas av Miljö- och byggnadsnämningen 
om inget annat anges. Ansökan ska, oberoende av vem som prövar den, vara skriftlig och alltid 
innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet 
avses omhändertas.  
 

a) Undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter kan inte ges retroaktivt. Undantag 
gäller från och med det datum beslut om undantag medgivits och till det datum som 
anges i beslutet. Om inget slutdatum anges i beslutet gäller detta tills dess att 
förhållandena ändras. 

 
b) Medgivna undantag är personliga och upphör i samband med byte av 

fastighetsinnehavare. 
 

c) Medgivna undantag kan upphävas med omedelbar verkan om: 
 

I. Förhållandena ändras; dvs. om de förutsättningar som fanns när undantaget 
medgavs inte längre gäller. 

II. Fastighetsinnehavare lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för 
medgivandet. 

III. Hanteringen inte sker efter angivna villkor. 
IV. Hanteringen visar sig orsaka olägenhet för människors hälsa och miljö. 

 
Gemensam avfallslösning 
87 § En eller flera avfallsbehållare, underjordsbehållare eller container får betjäna flera 
fastighetsinnehavare. Detta under förutsättning att kommunen givit sitt medgivande. Varje 
ingående fastighet (boenhet) ska betala de avgifter som framgår av avfallstaxan. Delning 
av kostnad avser enbart de avgifter som framgår av avfallstaxan. 
 
Gemensam kompost  
88 § Två till varandra gränsande fastighetsinnehavare av villa, radhus och fritidshus kan under 
förutsättning att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår, samt efter ansökan till 
Miljö- och byggnadsnämnden, medges tillstånd att använda gemensam kompost om följande 
villkor är uppfyllda: 
 

a) Avståndet mellan de fastigheter som avses i ansökan är högst 100 m. 
 

b) Antalet personer som varmkomposten ska betjäna inte överstiger fem. 
 

c) Berörda fastighetsinnehavare gör en gemensam ansökan. 
 
Uppehåll i hämtning av matavfall och restavfall 
89 §  

a) Permanentbostad kan efter ansökan till kommunen kan medges uppehåll i hämtning av 
matavfall och restavfall under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under en 
sammanhängande tid om minst fyra (4) månader. Med outnyttjad fastighet avses 
fastighet som endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning 
sker. Uppehåll medges som längst för ett (1) år i taget. Komplett ansökan om uppehåll 
ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod. 
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Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer 
till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som 
ansökan om uppehåll omfattar. 

 
b) Verksamheter eller flerfamiljshus kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i 

hämtning av matavfall och restavfall under förutsättning att fastigheten är outnyttjad 
under en sammanhängande tid om minst fyra (4) månader. Med outnyttjad fastighet 
avses fastighet som endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar 
hämtning sker. Uppehåll medges som längst för ett (1) år i taget. Komplett ansökan om 
uppehåll ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod. 

 
Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer 
till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som 
ansökan om uppehåll omfattar. 

 
c) Fritidsboende kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i hämtning av matavfall 

och restavfall under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under hela perioden v.20 
(maj)- v.37 (september). Med outnyttjad fastighet avses fastighet som endast besöks för 
tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning sker. Uppehåll medges som längst 
för ett (1) år i taget. Komplett ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad 
innan önskad uppehållsperiod. 
 
Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer 
till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som 
ansökan om uppehåll omfattar. 

 
d) Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den inte är beboelig kan efter 

ansökan till kommunen medges uppehåll. Komplett ansökan om uppehåll ska lämnas 
senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod. Ett skriftligt intyg från 
fastighetsinnehavaren om att fastigheten är obeboelig ska bifogas ansökan om uppehåll. 
 
Uppehåll medges endast för den period som fastigheten beräknas vara obeboelig. För 
obeboelig fastighet utgår ingen avgift enligt taxan om ansökan beviljas. 

 
e) Fastighetsinnehavare till dödsbon kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i 

hämtningen av matavfall och restavfall. Skäl för uppehållet ska vara att fastigheten står 
tom och endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning 
förekommer.  
 
För fastigheter som är dödsbon och inte nyttjas utgår ingen avgift enligt taxan. 

 
Uppehåll i hämtning slam  
90 § Uppehåll i tömning av slam från enskild avloppsanläggning kan efter ansökan till 
kommunen medges, om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om 
minst 12 månader. Innan uppehåll medges ska avloppsanläggning vara tömd. 
 
Efter tömningen får anläggningen inte brukas under uppehållsperioden. Uppehåll medges som 
längst för två (2) år i taget. Komplett ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad 
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innan önskad uppehållsperiod. 
 
Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer till 
fastigheten utan att meddela detta utgår ordinarie slamtömningsavgift för den period som 
ansökan om uppehåll omfattar. 
 
Fastighetsinnehavare ska utan dröjsmål meddela tillståndsgivaren om förändrade förhållanden 
som påverkar medgivna undantag. 
 
Eget omhändertagande av matavfall och restavfall  
91 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om matavfall och restavfall från den egna 
fastigheten på ett sådant sätt att fara eller olägenhet för människors hälsa och miljö inte 
uppkommer kan efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden i undantagsfall medges 
befrielse från skyldigheten att lämna sitt avfall till kommunen. 
 
I samband med ansökan ska skälen till undantaget noggrant beskrivas samt hur olika typer av 
avfallsslag kommer att omhändertas. Undantaget omfattar endast ett år i taget. Ansökan om 
förnyat undantag ska lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden senast en månad innan 
undantagsperioden tagit slut. 
 
Även om fastighetsinnehavare medgivits undantag för eget omhändertagande kvarstår 
betalningsskyldigheten för den fasta delen 
av taxan. Uppgifter om uppkomna avfallsvolymer ska lämnas till kommunen senast under mars 
månad varje år för den volym som uppkom året innan. 
 
Eget omhändertagande av slam  
92 § Eget omhändertagande av slam och uttjänt fosforfiltermaterial från egen 
avloppsanläggning kan medges efter skriftlig ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden som då 
gör en särskild prövning. En förutsättning för eget omhändertagande är att sökande är ägare 
eller arrendator av en jordbruksfastighet. Även intilliggande fastigheter till jordbruksfastighet 
kan få medgivande för omhändertagandet genom jordbruksfastighetens försorg. Det är viktigt 
att ett kretslopp uppstår. Spridning ska ske på jordbruksmark (åkermark/betesmark). För att få 
omhänderta och nyttja slammet krävs att avfallet hygieniserats i enlighet med 
Naturvårdsverkets bestämmelser. 
  
Eget omhändertagande av latrin  
93 § Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden medges tillstånd 
att kompostera latrin och avfall från mulltoa eller liknande. Komposteringen ska ske i enlighet 
med de villkor som anges av nämnden och på ett sådant sätt att olägenhet för människors 
hälsa och miljö inte uppstår. 
 
Förlängt hämtningsintervall för restavfall 
94 § Inom område 1 kan fastighetsinnehavare med godkänd komposteringsanläggning från 
Miljö- och byggnadsnämnden. medges hämtning av restavfall var fjärde eller sjätte vecka. 
Villkoren för förlängt hämtningsintervall är att: 
Allt organiskt nedbrytbart köksavfall komposteras i godkänd kompostbehållare  
Kompostering kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Kommunens anvisningar följs. 
Avfallsföreskrifternas övriga bestämmelser följs. 
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Inom område 1 kan fastighetsinnehavare där matavfallet hämtas genom kommunens 
insamlingssystem medges hämtning av restavfall var fjärde vecka. 
 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att 
matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall 
för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt 
eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller 
uppgivits. 
 
Förlängt tömningsintervall för avloppsanläggning 
95 § Förlängt slamtömningsintervall för avloppsanläggning än ett år kan medges efter skriftlig 
ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden som då gör en särskild prövning. En förutsättning för 
att Miljö- och byggnadsnämnden ska kunna förlänga slamtömningsintervallet är att 
avloppsvattnet genomgår längre gående rening än slamavskiljning samt att tillstånd finns för 
avloppsanläggningen. För sluten tank krävs uppgifter om anläggningens belastning och 
beskaffenhet för att bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall utan risk 
för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Förlängt tömningsintervall för fosforfälla 
96 § Förlängt tömningsintervall för fosforfälla än vartannat år kan medges efter skriftlig 
ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden som då gör en särskild prövning. En förutsättning är 
att fosforfällan belastas mindre än den har kapacitet för/är avsedd för. Miljö- och 
byggnadsnämnden bedömer i det enskilda fallet vilket tömningsintervall som anses kunna vara 
skäligt framöver. 
 
Förlängt tömningsintervall för fettavskiljare 
97 § Undantag från kravet på tömning av fettavskiljare minst två gång år kan beviljas efter 
ansökan till kommunens VA-enhet. 
 
Insamling av matavfall och restavfall via säck. 
98 § Undantag från kraven om uppsamling av matavfall och restavfall i kärl får medges 
fastighetsinnehavare som har synnerliga skäl, t.ex. om kärlhantering bedöms vara omöjlig på 
grund av fastighetens (med tillhörande tomtmark) beskaffenhet och utformning. Säck av den 
storlek som kommunen anvisar ska då användas. 
 
Kvalitetskontroll 
99 § Kommunen får göra stickprovskontroll av kommunalt avfall för att kontrollera att 
sorteringsanvisningarna och övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att renheten på 
avfallet upprätthålls. Med stickprovskontroll avses även plockanalyser som utförs på 
slumpmässigt utvalt avfall i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort. 
 
Utveckling inom avfallshantering  
100 § Kommunen får bedriva försöksverksamhet där avsteg från avfallsföreskrifterna kan göras 
genom projekt. 
 
Testområde 
101 § Efter samråd med Miljö- och byggnadsnämnden får andra hämtningsintervall, behållare 
och insamlingssystem än vad som anges i dessa föreskrifter tillämpas under, testperioder i 
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begränsade områden för att utveckla servicen mot medborgarna. 
 
 
Övriga undantag 
102 § Vid synnerliga skäl kan andra undantag efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden. 
Synnerliga skäl kan t.ex. vara åtgärd som främjar återanvändning eller återvinning och inte 
innebär olägenhet för människors hälsa och miljö. 
 
 
Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-08-01, undantaget vissa regleringar för bygg och 
rivningsavfall 
som träder i kraft 2023-01-01 och som återfinns i 
» 2 § 1. j. 
» Tabell 1. i bilaga 1. 
» Bilaga 2. 
Samma dag som dessa föreskrifter träder i kraft upphör motsvarande äldre föreskrifter att gälla.  
 
Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de upphävda 
föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift. 
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BILAGA 1 FÖRESKRIFTSBILAGA FÖR SORTERING OCH LÄMNING AV 
AVFALL M.M. 
 
Osorterat avfall och restavfall ska läggas i påse eller paket och lämnas i behållare.  
 
Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller att skada, arbetsmiljöproblem och 
andra olägenheter uppkommer. 
 
Kärl och säckavfall får inte lämnas på kommunens återvinningscentraler. 
 
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 
 
Mer information om sortering av avfall finns på Kungälvs kommuns hemsida. 
 
Tabell 1 Avfall från hushåll 

Typ av avfall 
som ska 
sorteras ut 
och hållas 
skiljt från 
annat avfall 

Krav på utsortering Krav på emballering, 
förvaring, anordningar 

med mera 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Träder i kraft  
2023-01-01 
Bygg och 
rivningsavfall 
som inte 
producerats i en 
yrkesmässig 
verksamhet. 
Exempelvis kakel, 
fönster, gipsskivor, 
oimpregnerat trä, 
tegel 
 

Detta avfall ska sorteras ut 
och hanteras separat från 
annat kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt 
ansvar.  
 
Avfallet ska sorteras i 
åtminstone följande sex 
fraktioner: trä, mineral 
(betong, tegel, klinker, 
keramik och sten), metall, 
glas, plast och gips. 

Fraktionerna ska förvaras 
skilt från varandra och 
annat avfall och även 
transporteras skilt. 

Bygg och rivningsavfall 
som inte produceras i en 
yrkesmässig verksamhet får 
lämnas till kommunens 
återvinningscentraler om mängden  
inte överskrider 2 kbm per besök. 
Överskridande mängder hämtas 
fastighetsnära av godkänd 
entreprenör enligt tjänster i 
kommunens avfallstaxa. 
 
Hämtning kan beställas 
med tjänster enligt kommunens  
avfallstaxa. 
 
Avfallet lämnas utsorterat i 
åtminstone fraktionerna trä, mineral 
(som består av betong, tegel, klinker, 
keramik eller sten), metall, glas, plast 
och gips. Jord/sten lämnas på 
Munkegärde åvc. Asfalt hämtas av 
godkänd entreprenör enligt 
avfallstaxan.  
 

Farligt avfall 
Följande produkter 
eller 
ämnen utgör 
exempel på vad 
som ska hanteras 
som farligt 
avfall: 
• Färg, lackavfall 
samt 
hartser, 
• Limavfall 
(exempelvis 

Detta avfall ska sorteras ut 
och hanteras separat från 
annat kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt 
ansvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ska vara tydligt märkt med 
uppgift om innehåll, om möjligt använd 
originalförpackningen.  
Olika typer av farligt avfall får 
inte blandas eller spädas ut 
med (1) andra slag av farligt 
avfall, (2) annat avfall 
eller (3) andra ämnen eller 
material.  
 
Förvaras så att risk för spridning till 
omgivningen inte sker. 
 
 

Hushåll ska 
lämna avfallet till 
kommunens insamlingssystem 
för farligt avfall, återvinningscentral 
eller annan av kommunen anvisad 
plats. 
 
Boende i flerbostadshus kan lämna 
avfallet i det insamlingssystem som 
fastighetsinnehavaren tillhandahåller.  
 
Hämtning av farligt avfall från 
fastighet kan beställas med tjänster 
enligt kommunens avfallstaxa. 
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kontaktlim, 
epoxilim, 
spackel), 
• Lysrör (exempelvis 
lågenergilampor, 
solarierör, 
halogenlampor) 
• Lösningsmedel 
• Fotokemikalier 
(exempelvis 
fix och framkallare) 
• Bekämpnings-
medel 
• Sprayburkar 
• Annat starkt surt 
eller alkaliskt avfall 
(exempelvis 
frätande 
ämnen som 
kaustiksoda, 
svavelsyra, 
ammoniak, lut, 
avkalkningsmedel) 
• Avfall som 
innehåller 
kvicksilver 
(exempelvis 
termometrar, 
barometrar 
 

Detta avfall ska sorteras ut 
och hanteras separat från 
annat kommunalt avfall och 
avfall under kommunalt 
ansvar. 

Ska vara tydligt märkt med 
uppgift om innehåll, om möjligt använd 
originalförpackningen.  
Olika typer av farligt avfall får 
inte blandas eller spädas ut 
med (1) andra slag av farligt 
avfall, (2) annat avfall 
eller (3) andra ämnen eller 
material.  
 
Förvaras så att risk för spridning till 
omgivningen inte sker. 
 
 
 
 
 
 

Hushåll ska 
lämna avfallet till 
kommunens insamlingssystem 
för farligt avfall, återvinningscentral 
eller annan av kommunen anvisad 
plats. 
 
Boende i flerbostadshus kan lämna 
avfallet i det insamlingssystem som 
fastighetsinnehavaren tillhandahåller.  
 
Hämtning av farligt avfall från 
fastighet kan beställas med tjänster 
enligt kommunens avfallstaxa. 
 
 

Spillolja Spillolja utgör farligt avfall. 
Spillolja ska sorteras ut och 
hanteras separat från annat 
farligt avfall. 
Spillolja som är isolerolja 
ska hållas åtskild från 
andra isoleroljor och 
andra spilloljor till dess att 
halten av PCB-produkter i 
isoleroljan har fastställts. 
Den som hanterar spillolja 
ska se till att spilloljan inte 
blandas med spilloljor med 
andra egenskaper eller 
med andra typer av avfall 
eller ämnen på ett sätt som 
hindrar (1) regenerering 
av spilloljan, eller (2) 
annan materialåtervinning 
som ger likvärdiga eller 
bättre miljöeffekter än 
regenerering. 

Ska vara tydligt märkt 
med uppgift om innehåll 
 

 

Spillolja lämnas vid 
återvinningscentral 
eller på annan av 
kommunen anvisad 
plats.  
 
Hämtning av 
farligt avfall från 
fastighet kan beställas 
med tjänster enligt 
kommunens avfallstaxa. 

Grovavfall 
 
Exempelvis trasiga 
möbler, cyklar, 
barnvagnar, 
stora leksaker och 
julgranar. 

Grovfall som utgör 
kommunalt avfall under 
kommunalt ansvar behöver 
på grund av avfallets 
egenskaper hanteras separat 
från annat hushållsavfall. 

Grovavfall från hushåll för separat 
borttransport av kommunen ska i första 
hand förpackas i behållare 
som tillhandahålls av kommunen.  
 
I andra hand ska avfallet, i den mån 
det är möjligt, buntas 
eller förpackas i lämpligt 
emballage och förses med 
märkning som klargör att 
det är fråga om grovavfall 

Grovavfall från 
hushållen lämnas vid 
återvinningscentral. På 
återvinningscentralen 
ska avfallet sorteras 
och lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
 
All övrig transport av 
grovavfall från fastighet 
ska utföras genom 
kommunens försorg. 
 
Hämtning från fastighet 
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kan beställas separat 
enligt kommunens 
avfallstaxa. 
 

Ej brännbart 
restavfall 
t.ex. keramik, 
porslin, glas som inte 
är förpackning etc. 

Allt avfall som blir kvar efter 
källsortering  

På återvinningscentralen 
ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
 

Lämnas på återvinningscentral. 

Trädgårdsavfall 
 
Exempelvis fallfrukt, 
löv, 
gräs, kvistar och 
grenar 
som är mindre än 3 
cm i 
diameter. 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall. 

På återvinningscentralen 
ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
 
Vid hämtning av trädgårdsavfall i kärl, 
ska avfallet läggas löst i kärlet och inte 
packas så hårt att tömningen 
försvåras.  
 

Trädgårdsavfall från 
hushållen lämnas vid 
återvinningscentral. 
 
All övrig transport av trädgårdsavfall 
från 
fastighet ska utföras genom 
kommunens 
försorg. Hämtning från fastighet kan 
beställas separat enligt kommunens 
avfallstaxa.  
 
Hämtning av trädgårdsavfall sker 
separat från hämtning av annat 
grovavfall. 
 

Latrin Ska avskiljas och hållas skilt 
från annat avfall 

Endast latrinbehållare av engångstyp får 
användas. 
Latrinbehållare ska förslutas väl  
och                     får inte fyllas till mer än 4/5 av sin 
volym. Maximalt får latrinbehållaren väga 
15 kg. 
Behållaren som ska vara väl försluten så 
att avfallet inte kan spridas. 
 

Hämtning från fastighet kan 
beställas separat enligt kommunens 
avfallstaxa.  
 
På hämtningsdagen ska latrinbe 
hållare placeras på den plats som 
anvisats av kommunen. Överfyllda 
och/eller trasiga  behållare hämtas 
inte. 
 

Matavfall 
 
Exempelvis 
matrester, 
kaffesump och 
hushållspapper. 
Små mängder 
fallfrukt och 
snittblommor är 
trädgårdsavfall 
som får lämnas 
i matavfallet. 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall. 
 
Inom 
hämtningsområde 
2 ska matavfall 
sorteras ut och 
behandlas genom 
kommunens 
insamlingssystem 
eller genom 
kompostering på 
den egna tomten.  
 

Från hushåll ska läggas i 
påse som tillhandahålls av kommunen.  
 
Matavfall ska av avfallslämnaren 
lämnas i papperspåse av typ som godkänts 
av kommunen. 
 
Matavfall från verksamheter ska 
av avfallslämnaren förpackas i särskild 
påse, säck eller lämnas i tank 
av typ som godkänts av kommunen 

Lämnas i behållare för 
matavfallet.  
 
Matavfall borttransporteras från 
fastigheten i enlighet med 
hämtningsintervall som kommunen 
tillhandahåller. 
 

Textilavfall 
 
Exempelvis kläder 
och hemtextilier. 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall. 

Läggs i påse. Lämnas till kommunens 
insamlingssystem för 
textilavfall, återvinningscentral eller 
annan av kommunen anvisad plats. 
 
Textilier för återbruk kan lämnas till 
valfri aktör. 
 

Slam och 
fosforfiltermaterial 
från enskilda 
avloppsanläggningar 

Ska vara åtkomligt för 
tömning i den anläggning där 
det genereras 

Filtermaterial från 
fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska vara 
förpackat eller tillgängligt 
på ett sådant sätt att 
hämtning kan utföras av 
fordon utrustat med kran 
eller suganordning. 

Filtermaterialet ska vara 
åtkomligt för tömning. 
Mobil toalett töms genom 
slamsugning. 
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Fett från 
fettavskiljare 

Enligt Allmänna 
Bestämmelser 
för Vatten och Avlopp 
(ABVA). 

- Anordningen ska vara 
åtkomlig för tömning. 

Matfetter och 
frityroljor 
om mängden per 
hämtningstillfälle 
överstiger 0,5 liter 

- Ska förvaras i behållare 
med tätslutande lock, exempel en 
plastflaska. 
Maximalt 0,5 liter flytande 
emballerat avfall får läggas 
i behållare för restavfall, 
om det kan ske utan att 
emballaget går sönder. 
 
Små mängder kan torkas upp med 
hushållspapper och hanteras som 
matavfall. 
 
Större mängd matfetter 
eller frityroljor lämnas på 
återvinningscentral. 
 
 
 

 
 

Lämnas vid 
återvinningscentral 
eller på annan av 
kommunen anvisad 
plats.  
 
 
 
 

Döda sällskapsdjur 
samt 
avfall från 
husbehovsjakt, 
högst 1 kilogram 
per 
hämtningstillfälle. 

Mindre sällskapsdjur får 
grävas ner på egen fastighet 
utan anmälan enligt 
Jordbruksverkets föreskrifter 
 
Mindre 
sällskapsdjur  
kan även grävas ner 
på den egna fastigheten, 
förutsatt att graven är så 
djup att djur hindras från att 
gräva upp kroppen, att ingen 
misstanke om smitta 
föreligger samt att det kan 
ske utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller 
miljön. 

Ska förpackas väl innan det 
läggs i behållare för kärl och 
säckavfall.  
 
Om det lämnas till Renovas 
Avfallskraftvärmeverk i Sävenäs ska 
emballaget bestå av dubbla plastsäckar 
omslutna av papperspåse. 
 
 

Avlidet sällskapsdjur 
under 1 kg kan lämnas i 
behållare för restavfall om det 
inte finns någon misstanke 
om smitta.  
 

Större döda djur 
eller större mängd 
sådant avfall 
 
Det vill säga andra 
djur än 
döda sällskapsdjur 
samt 
avfall från 
husbehovsjakt 
överstigande 1 kg 
kilogram 

Döda sällskapsdjur, förutom 
hästdjur, får också grävas 
ner enligt Jordbruksverkets 
föreskrifter (2010:59). För 
nedgrävning av häst ska 
Miljö- och 
byggnadsnämndens 
anvisningar följas efter 
samråd.  
 
Ska grävas ner 
på den egna fastigheten, 
förutsatt att graven är så 
djup att djur hindras från att 
gräva upp kroppen, att ingen 
misstanke om smitta 
föreligger samt att det kan 
ske utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller 
miljön. 

Kontakta veterinär. 
Gällande föreskrifter 
från Jordbruksverket ska 
beaktas. 
 
Om det lämnas till Renovas 
Avfallskraftvärmeverk i Sävenäs ska 
emballaget bestå av dubbla plastsäckar 
omslutna av papperspåse. 
 

Döda sällskapsdjur kan lämnas på 
veterinärkliniker och 
djurbegravningsplatser eller till 
Renovas specialugn i Sävenäs, 
Göteborg. Avlämning på Renovas 
anläggning sker enligt anläggningens 
anvisningar och kostnader. 
 

Andra animaliska 
biprodukter än döda 
sällskapsdjur och 

- Före detta livsmedel 
från butik ska av 
avfallslämnaren [förpackas 

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 
2006:84) och i Rådets förordning 
(1069/2009/EG) finns regler om 
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matavfall. Blandas 
före detta livsmedel 
med annat avfall 
utgör den blandade 
fraktionen före 
detta 
livsmedel och är 
APB enligt 
definitionen. 

i särskild påse, säck 
eller lämnas i tank av 
typ som godkänts av 
avfallsansvariga nämnden]. 

hantering av animaliska biprodukter 
som syftar till att hindra spridning av 
smittämnen. Djurkadaver och annat 
animaliskt avfall ska hanteras enligt 
dessa föreskrifter. 

Skärande avfall 
Exempelvis trasiga 
dricksglas och 
knivar. 

 Omsluts av förpackning 
eller påse för att skydda 
mot skärskador.  
Ska vara väl 
emballerade så 
att avfallet inte 
kan orsaka 
skada eller 
arbetsmiljörisker  

Läggs i 
behållare för restavfall. 
 

Stickande och 
skärande avfall 
(kanyler 
eller sprutor) 

Bland annat kanyler och 
Sprutor. 
 
Enligt socialstyrelsens 
författningssamling 
(SOSFS 2005:26) för 
smittförande/skärande/ 
stickande avfall. 

Kanyler ska 
läggas i speciell behållare 
som tillhandahålls av 
apotek, så att inte 
skärskador eller annan 
olägenhet uppstår  
Kanyler och sprutor får inte läggas i 
avfallsbehållare 
 

Lämnas till apotek som kommunen  
har avtal med.  

Förpackningar I enlighet med definitionen 
av förpackning i FPF 

Lämnas lösa i de behållare/ 
kärl som tillhandahålls/ 
anvisas 

Lämnas till producenternas 
eller kommunens 
insamlingssystem. Om 
fastighetsinnehavaren 
tillhandahåller behållare 
för förpackningar kan 
avfallet lämnas där. 

Returpapper 
avser tidskrifter, 
direktreklam, 
telefonkataloger, 
kataloger för 
postorderförsäljning 
och liknande 
produkter av papper 

I enlighet med definitionen 
av returpapper i 
Avfallsförordningen 

Lämnas löst i de behållare/ 
kärl som tillhandahålls/ 
anvisas 

Ska lämnas i de 
insamlingssystem 
som tillhandahålls av 
kommunen. 
  
Om fastighetsinnehavaren 
tillhandahåller behållare 
för returpapper kan avfallet lämnas 
där. 
 

Kasserade 
bilbatterier 

I enlighet med 
definitionen av batteri 
i batteriförordningen 
(2008:834) 

Ställs upp på ett sätt som 
förhindrar att batterisyra/ 
innehåll rinner ut 

Lämnas till återvinningscentral eller 
producenternas 
insamlingssystem. 

Kasserade bärbara 
batterier. Om 
kasserade 
produkter innehåller 
lösa bärbara 
batterier ska dessa 
plockas ur. Är de 
bärbara batterierna 
inbyggda i 
produkten hanteras 
den som avfall från 
elutrustning 

I enlighet med definitionen 
av bärbart batteri i 
batteriförordningen 
(2008:834) 

Förvaras så att risk för 
spridning till omgivningen 
inte sker. 

Lämnas till kommunens eller 
producenternas insamlingssystem. 

Konsumentelavfall 
 
Exempelvis trasig 
dator, 
mobiltelefonladdare 
och kaffebryggare. 

Skrymmande 
konsumentelavfall ska 
sorteras ut och hållas skiljt 
från annat grovavfall. Smått 
elavfall ska sorteras ut och 
hållas skilt från kärloch 

Förvaras så att risk för 
spridning till omgivningen 
inte sker. 

Lämnas till producenternas 
eller kommunens 
insamlingssystem. På 
återvinningscentralen 
ska avfallet lämnas 
enligt instruktioner 
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säckavfall. 
 
Enligt förordningen 
(2014:1075) om 
producentansvar 
för elutrustning. 

på plats. Hämtning 
av skrymmande 
konsumentelavfall kan 
beställas med tjänster 
för grovavfall enligt 
komunens avfallstaxa. 
Om fastighetsinnehavaren 
tillhandahåller behållare 
för konsumentelavfall 
kan avfallet lämnas där. 
 

Läkemedel I enlighet med definitionen 
av läkemedel i förordningen 
(2009:1031) om 
producentansvar för 
läkemedel 

Ska lämnas i behållare/ 
påse som tillhandahålls av 
apoteket 

Lämnas till apotek 
 
Läkemedelsavfall är miljöfarligt och 
får 
inte spolas ner i avloppet eller 
slängas 
bland hushållssoporna. 

Avfall som 
innehåller 
asbest 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall. 

Förpackas väl i kraftig 
plast (minst 0,2 mm). 
Tejpar paketet så att inga asbetsfibrer kan 
läcka ut. Paketet ska vara märkt med 
texten ASBEST. 
Asbest som är emballerat i vanliga 
sopsäckar tas inte emot. 

Lämnas i behållare vid 
Munkegärde återvinningscentral.  
På återvinningscentralen 
ska avfallet lämnas 
enligt instruktioner på plats.  
Maximalt 50 kilogram asbesthaltigt  
material per besök får lämnas. 
 
Om mängden överskrider 50 
kilogram 
per besök, ska hämtning utförs av en 
godkänd avfallsmottagare 
med tillstånd. 
 

Invasiva främmande 
växter (exempelvis, 
parkslide, 
jättebalsamin, 
jätteloka, 
tromsöloka, smal 
vattenpest)  
 

Ska sorteras ut och hållas 
skilt från trädgårdsavfall och 
från annat grovavfall  
 
 

 

Invasiva främmande växter ska emballeras 
väl så att risken för spridning av arten 
minimeras, avfallet får inte beblandas med 
trädgårdsavfall.  
 

Invasiva främmande växter från 
hushållen lämnas vid Munkegärde 
återvinningscentral.  
På återvinningscentralen 
ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
 

Restavfall  I behållare för restavfall får 
endast läggas sådant avfall 
som kvarstår då övrigt avfall 
enligt kommunens 
avfallsföreskrifter sorterats 
ut.  
 

Lägg i påse eller annat lämpligt emballage.  
 

Restavfall borttransporteras från 
fastighet i enlighet med 
hämtningsintervall som kommunen 
tillhandhåller.  
 

Däck  Enligt förordningen 
(1994:1236) om 
producentansvar för däck.  
 

 Lämnar till plasts som anvisas av 
bilproducent eller på Munkegärde 
återvinningscentral 

Återbrukbara 
produkter  
 

Ex: Hela och rena kläder, 
möbler, sportutrustning, 
husgeråd m.m.  
 

 
 

 

Lämnas direkt till second-hand-aktör 
eller på ÅVC.  
 

Lättantändligt avfall, 
aska, grillkol  etc. 

Lättantändligt avfall, varm 
aska eller grillkol får inte 
läggas i avfallsbehållare. Inte 
heller frätande ämnen eller 
ämnen som kan orsaka 
självantändning. 
Lättantändligt avfall, varm 
aska eller grillkol ska tills dess 
brandrisk inte längre råder 

Kall aska och sot från kol och vedeldning 
ska sorteras som restavfall och hanteras 
samt förpackas på ett sådant sätt att det 
inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare 
eller medföra störning genom damning vid 
hämtning. 
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förvaras i lämpligt kärl av 
metall eller annat material 
som inte är brännbart. 
 

    
 
Återvinningscentral, ÅVC,  
Hushåll från Kungälvs kommun har fria besök till kommunens återvinningscentraler, (ÅVC). Där 
kan de lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall som uppkommit i det egna hushållet. 
Vid återvinningscentralerna finns inpasseringssystem med bommar som öppnas med hjälp av 
svenskt körkort eller passerkort. För att få tillträde till återvinningscentralen krävs att boende är 
folkbokförd och/eller fastighetsägare i kommunen, betalar avfallstaxa, samt är över 18 år. 
Passerkort finns för de som saknar svenskt körkort. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara 
sorterat. Maximalt 2 kbm sorterat grovavfall/byggavfall, 8 st personbilsdäck, 10 kg farligt avfall, 
5 enheter elavfall får lämnas per besök. Återvinningscentraler ordningsregler gäller vid besök på 
anläggningen. Endast fordon som väger högst 3,5 ton inklusive last får lämna på 
återvinningscentralerna. 
 
Verksamhetsavfall, till exempel bygg- och rivningsavfall som produceras i en yrkesmässig 
verksamhet, faller inte under kommunens insamlingsansvar och ska hanteras separat från avfall 
under kommunalt ansvar. Avfallsinnehavaren ansvarar för att anlita en godkänd transportör 
med tillstånd för borttransport från fastigheten.  
 
Småföretag kan lämna sorterat grovavfall mot en kostnad. Passerkort för företag krävs innan 
besöket till återvinningscentralen. Endast fordon som väger högst 3,5 ton inklusive last får 
lämna på återvinningscentralerna. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat och maximalt 
2 kbm sorterat grovavfall per besök får lämnas. Farligt avfall från verksamheter får ej lämnas 
på kommunens återvinningscentraler om inte särskilda skäl föreligger.  
Särskilda sorterings- och ordningsregler för vistelse på ÅVC gäller. Avgifter för verksamheter 
anges i avfallstaxan.   
 
Tabell 2. Exempel på avfall från verksamheter 
Verksamhetsutövare ansvarar för att söka tillstånd för yrkesmässig transport enligt 
avfallsförordningen.  
 
Typ av avfall som 
ska sorteras ut och 
hållas skiljt från 
annat avfall 

Krav på utsortering Krav på emballering, 
förvaring, 
anordningar 
med mera 

Instruktion för 
hämtning/lämning 

Avfall under kommunalt 
ansvar 
Exempelvis avfall från 
personalmatsalar och 
restaurangavfall. 

Sorteras ut och hålls 
skilt från annat avfall. Se 
tabell 1 för anvisningar. 

 

Se tabell 1 för anvisningar. Se tabell 1 för 
anvisningar. 
 

Brännbart avfall som 
inte är avfall under 
kommunalt ansvar 
Exempelvis trasiga 
trämöbler eller kasserade 
böcker med hårda 
pärmar. 

Sorteras ut och hålls skiljt 
från annat avfall. 
 

 Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare som 
har tillstånd från 
länsstyrelsen. 

Icke brännbart avfall 
Exempelvis trasiga 
koppar av porslin och 

Sorteras ut och hålls skiljt 
från annat avfall. 
 

 Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare som 
har tillstånd från 
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keramik eller trasig 
köksutrustning 
av metall. 

länsstyrelsen. 

Bygg och rivningsavfall 
Exempelvis kakel, fönster, 
gipsskivor, oimpregnerat 
trä, tegel och 
armeringsjärn. 

Avfallet ska sorteras i 
åtminstone följande sex 
fraktioner: trä, mineral 
(betong, tegel, klinker, 
keramik och sten), metall, 
glas, plast och gips. 

Fraktionerna ska förvaras 
skilt från varandra och 
annat avfall och även 
transporteras skilt 
(transporten 
kan ske i samma 
fordon). 

Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare som 
har tillstånd från 
länsstyrelsen. 
Mindre mängder kan lämnas 
på Munkegärde åvc mot 
uppvisande av ÅVC-kort för 
verksamheter. Fordon tyngre 
än 3,5 ton och containrar 
hänvisas till valfri 
avfallsanläggning. 

Farligt avfall 
(exklusive elavfall) 
Exempelvis rester av olja 
eller färg, starka 
rengöringsmedel, 
produkter 
som innehåller kvicksilver 
eller andra kemikalier. 

Sorteras ut och hålls skilt 
från annat avfall enligt 
4 kap. 10 § 
avfallsförordningen 
(2020:614). 

Förvaras så att risk för 
spridning till omgivningen 
inte sker. 

Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare för 
farligt avfall. Observera 
att farligt avfall inte får 
lämnas på kommunens 
återvinningscentraler. 

 

Avfall från oljeavskiljare Sorteras ut och hålls skilt 
från annat avfall enligt 
4 kap. 10 § 
avfallsförordningen 
(2020:614). 

Kontroll av oljeavskiljaren 
ska göras minst en gång 
i halvåret, varav en gång 
per år av oberoende 
kontrollant som genomgått 
utbildning (ettårskontroll). 
Besiktning av 
oljeavskiljarens funktion 
ska göras vart femte år 
av oberoende kontrollant 
som genomgått utbildning 
(femårsbesiktning). 
Tömning ska göras vid 
behov. Tumregeln är att 
toppsugning görs när 
oljeskiktet är 5 cm och 
slamsugning när slamskiktet 
är 15 cm. 

Hämtning utförs av en 
godkänd avfallsmottagare 
som har tillstånd från 
länsstyrelsen. 

Anläggningar för avskiljning 
av  produkter 
uppsamlingsanordningar för 
färgslam, ridåvatten eller 
liknande 

 Tömning och besiktning 
bekostas av anläggningens 
ägare enligt anvisningar från 
kommun. 
 
 
 

Ska tömmas vid behov, dock 
minst en gång per år eller 
enligt det tömningsintervall 
som Miljö- och 
byggnadsnämnden i det 
enskilda fallet medger.  
 
Amalgamavskiljare ska 
tömmas minst en gång per 
år. 
 

Specialavfall inom  
veterinärverksamhet och 
djurhållning,  
gårdar där djurhälsovård 
utförts 

Sorteras ut och hålls skilt 
från annat avfall 

Ska förvaras i 
specialbehållare (kanylburk) 

Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare som 
har tillstånd från 
länsstyrelsen. 

Specialavfall inom 
akupunktur, tatuering och 
dylikt 

Sorteras ut och hålls skilt 
från annat avfall 

Ska förvaras i 
specialbehållare (kanylburk) 

Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare som 
har tillstånd från 
länsstyrelsen. 

    
Stickande, skärande och 
Smittförande avfall från 
hemsjukvården och liknande 
institutioner 

Enligt Socialstyrelsen 
(SOSFS 2005:26) 
författningssamling för 
smittförande/skärande/ 
stickande avfall. 

Ska förvaras i 
specialbehållare (kanylburk) 

Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare som 
har tillstånd från 
länsstyrelsen. 
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Riskavfall ska hämtas minst 
en gång per år. 

Fett Enligt Allmänna 
Bestämmelser 
för Vatten och 
Avlopp (ABVA). 

 
Matfett från restauranger 
och storkök etc, t.ex. uttjänt 
frityrolja, ska förvaras i 
lämplig behållare och får inte 
hällas ut i avloppet. 

Anordningen ska vara 
åtkomlig för tömning. 
Hämtning utförs av en 
godkänd avfallsmottagare 
som har tillstånd 
från länsstyrelsen. 

Elavfall 
Exempelvis kasserad kyl och 
frysdisk, skrivare och 
industritvättmaskin. 

Enligt förordningen 
om producentansvar 
för elutrustning. 
 
 

 Lämnas till producenternas 
insamlingssystem. 

Förpackningar Enligt förordning 
om producentansvar 
för förpackningar. 

 Lämnas till producenternas 
insamlingssystem. 

Returpapper 
avser tidskrifter, 
direktreklam, 
telefonkataloger, kataloger 
för postorderförsäljning och 
liknande produkter av 
papper 

Enligt förordning 
om producentansvar 
för returpapper. 

Lämnas löst i de behållare/ 
kärl som tillhandahålls/ 
anvisas 

Lämnas till kommunens eller 
godkänd transportör 

Kasserade bilbatterier Enligt förordning 
om producentansvar 
för batterier. 

Ställs upp på ett sätt som 
förhindrar att batterisyra 
eller innehåll rinner ut. 

Lämnas till producenternas 
insamlingssystem. 

Kasserade bärbara 
Batterier 

Enligt förordning 
om producentansvar 
för batterier. 

 

Förvaras så att risk för 
spridning till omgivningen 
inte sker. 

 

Lämnas till producenternas 
insamlingssystem. 

Gödsel från hållande av 
husdjur (häst, svin, får, ko, 
get etc.)  

Sorteras ut och hålls skilt 
från annat avfall. 

Ska samlas upp 
och förvaras på 
sådant sätt att risk 
för olägenhet för 
människor och 
miljön samt 
näringsläckage inte 
uppkommer. 

Fastighetsinnehavare och 
djurhållare ansvarar för att 
gödsel bortskaffas och i 
möjligaste mån återanvänds, 
t.ex. som 
jordförbättringsmedel. 
 

Djurkadaver och annat 
animaliskt avfall 

Enligt jordbruksverkets 
föreskrifter  
om befattning med 
animaliska biprodukter och 
införsel av andra 
produkter, utom livsmedel, 
som kan sprida smittsamma 
sjukdomar till djur och i 
Rådets förordning (EU) nr 
1069/2009 finns regler om 
hantering av animaliska 
biprodukter i syfte att 
förhindra spridning av 
smittämnen. 

Djurkadaver och annat 
animaliskt avfall ska 
hanteras enligt gällande 
föreskrifter. 

Lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare 
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Bilaga 2, Hämtningsintervall för Kungälvs kommun 
Kommunen utgör två hämtningsområde. Tätare och längre hämtningsintervall 
kan ske i enlighet med avfallstaxan. Inom område 1 gäller normalt dessa intervall 
för ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar:  
 
Från flerbostadshus och verksamheter hämtas restavfall och osorterat avfall 
vanligtvis en gång per vecka eller en gång varannan vecka. Matavfall hämtas 
vanligtvis en gång per vecka eller en gång varannan vecka. Tätare hämtning än en 
gång per vecka medges enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.  
 
Sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) tillhandahålls även 
hämtning från flerbostadshus och verksamheter enligt avfallstaxan.  
 
Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april – 
v.39, september tillhandahålls enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.  
 
Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende hämtas restavfall och osorterat 
avfall vanligtvis en gång varannan vecka. Tätare och längre hämtningsintervall kan 
ske i enlighet med avfallstaxan. Hämtning av restavfall och osorterat avfall varje 
vecka året runt tillåts endast i kommunens tätorter.   
 
Matavfall hämtas vanligtvis en gång varannan vecka. Hämtning varje vecka året runt 
tillåts endast i kommunens tätorter. Sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 
(september) tillhandahålls även hämtning av matavfall varje vecka enligt 
avfallstaxan.  
 
Hämtning varannan vecka av trädgårdsavfall i kärl tillhandahålls från april till 
november.  
 
Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende hämtas restavfall och osorterat avfall 
en gång varannan vecka under perioden maj-september. Hämtning varje vecka 
erbjuds endast i kommunens tätorter. 
Matavfall hämtas vanligtvis en gång varannan vecka. Hämtning varje vecka erbjuds 
endast i kommunens tätorter. Hämtning varje vecka för matavfallet erbjuds också.  
 
Under perioden oktober-april ska fritidsboende vid behov beställa extra hämtning av 
kärl- och säckavfall. 
 
Gemensam avfallslösning med kärl eller container hämtas enligt de intervall som 
framgår av avfallstaxan.  
 
Tömning av slam från avloppsanläggning sker enligt tillsynsansvariga nämndens 
beslut eller ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock 
minst en gång per år. 
 
Tömning av slam från slutna tankar sker enligt tillsynsansvariga nämndens beslut 
eller ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst en 
gång per år. 
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Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens 
beslut eller vid behov, dock minst en gång vartannat år. 
 
Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska 
uppnås och så att det inte medför tekniska problem i ledningsnätet, dock minst två 
gånger per år. 
 
Tömning av fosforfälla ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller så ofta 
som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst en gång vartannat år. 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial ska nytt filtermaterial tillföras 
avloppsanläggningen enligt leverantörens anvisningar genom fastighetsägarens 
försorg. 
 
Hämtning av tidningar i kärl tillhandahålls enligt de intervall som framgår av 
avfallstaxan.  
 
Grovavfall och grovt elavfall hämtas vid behov i container eller styckvis.  
 
Latrin hämtas genom budning enligt kommunens anvisningar.  
 
För en- eller tvåbostadshus som har en tjänst för insamling av farligt avfall och smått 
elavfall via påhängsbox hämtas avfallet vid behov. 
 
Bygg- och rivningsavfall hämtas vid behov från och med 2023-01-01. 
 
Ytterligare förutsättningar för hämtning regleras i avfallstaxan för Kungälvs kommun.  
 
 
Inom hämtningsområde 2 gäller normalt dessa intervall för ordinarie 
hämtning av avfall under kommunalt ansvar:  
Rest- och matavfall hämtas på öarna eller fastighetsinnehavare lämnar avfallet själv 
på anvisad plats på fastlandet. 
Hämtning sker enligt särskilt hämtningsschema och via säckar i enlighet med 
avfallstaxan. 
 
Från en- eller tvåbostadshus som används som året runt boende hämtas restavfall 
och matavfall en 
gång per månad under perioden oktober–april. Under maj-september hämtas 
restavfall och matavfall två-fyra gånger per månad enligt hämtningsschema.  
 
Från en- eller tvåbostadshus som används som sommarboende hämtas restavfall och 
matavfall under vecka 20 (maj) till vecka 37 (september). Under maj-september 
hämtas restavfall och matavfall två-fyra gånger per månad enligt hämtningsschema.  
 
Grovavfall och elavfall enligt kommunens sorteringsanvisningar hämtas en gång per 
år med båt. Hämtställen anvisas av kommunen.  
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Latrin hämtas genom budning enligt kommunens anvisningar.  
 
Tömning av slam från avloppsanläggning sker enligt tillsynsansvariga nämndens 
beslut eller ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock 
minst en gång per år.  
 
Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens 
beslut eller vid behov, dock minst en gång vartannat år.  
 
Ytterligare förutsättningar för hämtning regleras i avfallstaxan för Kungälvs kommun.  
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Bilaga 3: Illustrationen av godkända vändplatser etc. 
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Bilaga 4: Illustrationen av avfallsutrymme etc. 
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Bilaga 5: Karta över hämtningsområden 
 
 
 
 
 
 

 
Förklaring: 
 

• De delar av kommunen som inte är rosaskuggade utgör område 1. 
• De delar av kommunen som är rosaskuggade utgör område 2. 
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1 § Gällande författningar
Kungälvs kommuns 
renhållningsordning innehåller 
kommunens avfallsföreskrifter och en 
avfallsplan. För kommunens 
renhållnings- ansvar och 
avfallshantering gäller:
• Miljöbalken (1998:808) och 

avfallsför- ordningen (2011:927),
• Regler om avfallshantering i 

förordningar utfärdade med stöd av 
miljöbalken, såsom förordning 
(1998:899) om miljö- farlig 
verksamhet och hälsoskydd samt 
förordningar om producentansvar,

• Andra författningar, som 
berör avfallshantering.

Ändringar i gällande lagar och 
andra för- fattningar samt andra 
myndighetsbeslut som reglerar 
avfallshanteringen införs i denna 
renhållningsordning utan särskilt 
beslut i kommunfullmäktige.

Som underlag till 
avfallsföreskrifterna har förutom 
gällande lagstiftning även regional 
avfallsplan, A2020 och kommunens 
specifika tillägg till A2020, Kungälvs 
kommuns riktlin- jer för ett hållbart 
samhälle (antagna 2009) samt de av 
riksdagen antagna miljömålen för en 
uthållig och hållbar 
samhällsutveckling använts.

2 § Bemyndiganden 

a. Miljö- och byggnadsnämnden har 
givit de bemyndiganden till 
Miljöenheten som följer av dessa 
föreskrifter.

b. Kommunstyrelsen har givit de 
bemyndi- ganden till 
Renhållningsenheten som följer av 
dessa föreskrifter.

3 § Hämtningsområden 
Kungälvs kommun delas upp i följande 
hämtningsområden (se bilaga 3):
• Område 1: Hela kommunen 

förutom öar som saknar fast land- 
eller bilfärjeförbindelse. Dock 
ingår Klåverön.

• Område 2: Öar som saknar 
fast land- eller 
bilfärjeförbindelse.

4 § Definitioner och 
begreppsförkla ringar 
Renhållningsordningen innehåller kom-
munens avfallsföreskrifter och 
avfallsplan. Termer och begrepp som 
används i dessa fö reskrifter har 
samma definition som i 15 kap. 
miljöbalken (1998:808), 
avfallsförordningen
(2011:927) och förordningen 
(2014:1073) om producentansvar för 
förpackningar, med undantag för 
definitionen av matavfall. Grov- avfall 
har samma betydelse som i 
Naturvårds- verkets föreskrifter och 
allmänna råd (NFS 2004:4) om 
hantering av brännbart avfall och 
organiskt avfall. I övrigt används de 
begrepp med de betydelser som 
anges nedan.

Abonnemang: Det förhållande 
mellan kom- munen och 
fastighetsinnehavare/verksam- 
hetsutövare som regleras genom ett 
renhåll- ningsabonnemang för 
hämtning av avfall.

Abonnent: Den 
fastighetsinnehavare/verk- 
samhetsutövare som har ett 
renhållnings- abonnemang för 
hämtning av avfall.

ABVA: Allmänna bestämmelser för 
brukande av Kungälvs kommuns 
allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar.
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Avfall: Varje föremål, ämne eller 
substans som ingår i en 
avfallskategori och som inne- 
havaren gör sig av med, avser att 
göra sig av med eller är skyldig att 
göra sig av med.

Avfall med producentansvar: Det 
avfall som omfattas av 
förordningarna om produ- 
centansvar, t.ex. förpackningar 
(2014:1073), returpapper (2014:1074) 
och elutrustning (2014:1075).  

Avfallsbehållare: Säck, kärl, 
container eller liknande som är 
avsedd att innehålla någon typ av 
avfall. Med kärl menas hjulförsedda 
plastkärl med lock. Tankar och 
brunnar för slam, spillvatten, fett 
etc. räknas inte som avfallsbehållare.  

Avfallsföreskrifter: Kommunala 
bestäm- melser för avfallshantering. 
Föreskrifterna fastställer bl.a. vilka 
skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare/verksamhetsutö
vare har samt när, var och hur avfall 
ska hämtas.
Avfallsföreskrifterna ingår 
tillsammans med avfallsplanen i en 
renhållningsordning som varje 
kommun enligt miljöbalken ska ha. 

Avfallshantering: Sortering, 
insamling, transport, återvinning 
och bortskaffande el- ler annan 
behandling av avfall.

Avfallskvarn: Kvarn för 
sönderdelning av matavfall så att 
det malda avfallet kan följa med 
avloppsvattnet ut på kommunens 
led- ningsnät eller samlas upp i 
tank. 

Avfallsplan: Kommunal plan för 

avfallshan- tering. Avfallsplanen utgör tillsammans 
med avfallsföreskrifterna kommunens renhåll- 
ningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för 
kommunens avfallshantering och åtgärder för att nå 
målen. 

Avfallsutrymme: Byggnad eller del av bygg- nad med 
väggar, golv och tak som är avsett för förvaring av 
avfall.
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Avloppsanläggnin
g: Slamavskiljare, 
sluten tank och 
reningsverk med 
anslutet wc.

Bilväg: Väg/gata 
som betjänar 
fordon för 
insamling av 
hushållsavfall och 
därmed jäm- förligt 
avfall.

Brännbart 
restavfall: Det 
avfall som åter- står 
efter källsortering, 
dvs. när matavfall, 
farligt avfall, 
batterier, 
elutrustning, 
grovav- fall inkl. 
trädgårdsavfall, 
läkemedel, kanyler, 
förpackningar, 
returpapper och 
obrännbart 
restavfall är 
utsorterat och som 
brinner utan 
energitillskott efter 
det att 
förbränningspro- 
cessen har startat. 

Bygg- och 
rivningsavfall: 
Avfall som 
uppkommer vid 
nybyggnad, 
renovering, 
ombyggnad eller 
rivning av byggnad 
eller som uppstår 
vid större 
anläggningsarbete
n i en trädgård. 
Det ingår inte i 
kommunens 
ansvar att samla in 
eller omhänderta 

sådant avfall. Avfall från mindre 
underhållsarbeten
och reparationer i bostaden räknas 
dock som hushållsavfall och kan 
lämnas på återvin- ningscentralen. 
En del bygg- och rivningsav- fall 
klassas som farligt avfall, t.ex. asbest 
och impregnerat virke, och måste 
hanteras som sådant. 

Dragväg (gångväg enligt 
renhållnings- taxan): Den sträcka 
som renhållningsarbeta- ren manuellt 
måste flytta avfallsbehållare från 
uppställningsplats till 
hämtningsfordonet.  

Entreprenör (för 
avfallshantering): Företag som 
efter upphandling i konkurrens 
anlitas av kommunen för att utföra 
hämtning och/eller behandling av 
avfall om kommu- nen inte har egen 
personal och/eller egna 
behandlingsanläggningar.

1
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Farligt avfall: Avfall som finns 
uppräknat i avfallsförordningen 
och är markerat med asterisk (*), 
vilket och som har egenskaper
som gör att det måste hanteras 
särskilt för att inte skada levande 
organismer eller miljön. Farligt avfall 
från hushållen omfattas av kom- 
munens bortforslingsansvar. Farligt 
avfall som uppkommer i hushåll är 
t.ex. färgrester, spillolja, 
lösningsmedel (lacknafta, fotogen 
etc.), bekämpningsmedel, 
fotokemikalier, lim och 
kvicksilvertermometrar. 

Fastighetsinnehavare: Den som 
är fast- ighetsägare eller den som 
enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare.

Fastighetsnära insamling (FNI): 
Den insamling av avfall som sker på 
eller i di- rekt anslutning till den 
fastighet där avfallet har 
uppkommit. Fastighetsnära 
insamling förekommer både vid 
bostäder och vid verksamheter. 
Alternativet till fastighetsnära 
insamling är avlämning av avfall på 
återvin- ningscentral, i butik eller 
annat.

Fettavskiljare: Anordning för att 
samla upp slam i form av fettavfall i 
avloppsvatten från lokaler där 
livsmedel hanteras yrkesmässigt. 
Fettet skulle annars avsättas i 
ledningsnätet och bl.a. kunna 
förorsaka stopp. Fettavfallet omfattas 
av kommunens bortforslingsansvar.

Fritidsboende: 
Fastighetsinnehavare som är 
folkbokförd på annan fastighet.

Förvaringsplats: 
Utrymme eller 
avgränsad plats för 
förvaring av avfall.1
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Grovavfall: Avfall som uppkommer vid nor- malt 
boende och som är så skrymmande att det inte 
får plats i ordinarie avfallsbehållare, eller är så 
tungt, eller har andra egenskaper som gör att det 
inte är lämpligt att lägga det i behållaren. 
Exempel på sådant avfall är cyk- lar, spisar, 
tvättmaskiner, torkskåp, torktum-
lare, trädgårdsavfall etc. Avfall som inte utgör 
grovavfall är bildelar, båtar, stängsel m.m. Se 
kommunens webbplats, www.kungalv.se, för mer 
information.

Hushåll: En familj eller ett gemensamt boende 
bestående av en till fem personer. Hushåll med 
fler än fem personer innebär normalt större eller 
fler behållare än vad som normalt används vid en 
enfamiljsbostad.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall: 
”Med hushållsavfall avses avfall som kommer från 
hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet” (miljöbalken 15 kap. 2 §). Sådant 
avfall uppstår regelbundet vid nyttjande av mark 
eller byggnad för bo- stadsändamål och behöver 
transporteras bort för att inte olägenheter ska 
uppstå.
Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är 
städsopor, matavfall, köksavfall, latrin, slam, 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, 
läkemedelsrester, rester av olja, färg, be- 
kämpningsmedel och annat farligt avfall, samt 
döda sällskapsdjur.

Med avfall från annan verksamhet som är 
jämförligt med avfall från hushåll menas avfall från 
industrier, affärsrörelser och annan lik- artad 
verksamhet som i renhållningssamman- hang är 
jämförligt med avfall som kommer från hushåll. 
Det är sådant avfall som upp- kommer som en 
direkt följd av att människor oavsett ändamål eller 
verksamhet uppehåller sig i en lokal eller i en 
anläggning.
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Som exempel kan nämnas avfall från 
perso- nalmatsalar, restaurangavfall 
och toalettavfall. Jämförligheten 
knyter an dels till avfal-
lets härkomst (att det uppstår i 
lokaler där människor uppehåller 
sig), dels till uttrycket 
renhållningssammanhang. Avfall från 
annan verksamhet räknas som 
hushållsavfall om det har potential 
att skräpa ner på samma sätt som 
avfall från hushåll har. Avgörande för 
om avfallet anses vara hushållsavfall 
eller därmed jämförligt avfall är alltså 
om det på grund
av sina egenskaper eller sin 
sammansättning liknar 
hushållsavfall.

Hämtningsfordons 
uppställningsplats: Plats där 
hämtningsfordonet stannar när av- 
fallet ska hämtas och lastas i 
fordonet. Upp- ställningsplatsen ska 
ligga så nära avfallets hämtningsställe 
som möjligt och vara lämplig ur 
arbetsmiljö- och 
trafiksäkerhetshänseende. 
Uppställningsplatsen kan variera vid 
hämt- ning av olika typer av avfall 
bl.a. beroende på att olika 
hämtningsfordon är olika stora.

Hämtningsställe: Den plats där 
behållare ställs på hämtningsdagen 
och varifrån hämt- ning/tömning 
sker.

Kommunalt ansvar: Kommunalt 
ansvar innebär att avfall tas om hand 
genom kom- munens försorg. Den 
skyldighet kommunen har att ta hand 
om hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall. Kommunen har inte 
skyldig- het att hantera avfall som 
omfattas av produ- centansvar (t.ex. 
förpackningar och tidning- ar), om 

det har sorterats ut för att lämnas i producenternas 
insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.

Kompostering: Biologisk behandlingsmetod som 
innebär nedbrytning av biologiskt lätt- nedbrytbart 
avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen 
återvinns.
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Kompostbehållare
: En anordning som 
är konstruerad för 
kompostering. 
Behållare för 
kompostering av 
matavfall ska vara 
av typen 
varmkompost (d.v.s. 
isolerad) och skade- 
djurssäker.

Källsortering: Sortering av avfall vid 
källan,
d.v.s. på den plats 
där avfallet 
uppkommer, såsom 
i hushållet, på 
arbetsplatsen etc. 
Det sorterade 
avfallet ska sedan 
avlämnas på för 
materialet anvisad 
plats, se bilagda 
sorteringsanvisning
ar.

Latrin: Innehållet i 
en torrtoalett och 
som bl.a. kan 
uppsamlas i en 
latrinbehållare.

Matavfall: 
Utsorterat biologiskt 
lättned- brytbart 
avfall eller 
livsmedelsavfall från 
hushåll eller 
verksamheter som 
restauranger, 
storkök, butiker, etc. 
Exempel på 
matavfall är frukt- 
och grönsaksrester, 
kött- och fiskav- fall. I 
Kungälvs kommun 
kan hushåll välja om 
matavfall ska samlas 
in genom 
kommunens försorg 
för biologisk 

behandling, komposte- ras på den 
egna fastigheten eller inte sorte- ras 
ut alls och blandas med det 
brännbara restavfallet.

Obrännbart restavfall: Avfall som 
inte brinner även om energi tillförs, 
t.ex. metall, glas, sten, porslin, 
keramik och gips.

Osorterat avfall: En blandning av 
fraktion- erna matavfall och 
brännbart restavfall.

1
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Permanentboende: Den som är 
folkbokförd på fastigheten.

Producentansvar: Skyldighet för 
producent att se till att avfall samlas 
in, transporteras bort, återvinns, 
återanvänds eller bortskaffas 
(miljöbalken 15 kap. 6 §). 
Producentansvar finns för 
förpackningar, returpapper, elut- 
rustning (ink. lampor och armatur), 
bilar, däck och batterier och 
läkemedel. Avfall som omfattas av 
producentansvar ska lämnas i de 
insamlingssystem som 
producenterna tillhandahåller. 
Material med producentan-
svar omfattas inte av kommunens 
ansvar, med undantag för 
elutrustning och batterier som utgörs 
av hushållsavfall och som inte 
lämnats direkt till producenternas 
insamlingssystem. Samarbete mellan 
kommuner och produ- center om 
insamling förekommer bl.a. för 
elutrustning och batterier.

Renhållningsordning: Kommunens 
avfalls- föreskrifter och avfallsplan 
utgör tillsam- mans kommunens 
renhållningsordning. Den ska 
fastställas av kommunfullmäktige för 
att gälla.

Riskavfall: Stickande eller skärande 
före- mål, biologiskt avfall, 
smittförande avfall, läkemedelsrester 
och andra typer av kemiska rester 
som inte är farligt avfall.

Rivningsavfall: De rester, inklusive 
schakt- massor med inblandning av 
andra material, som uppkommer vid 
rivning av byggnader, byggnadsdelar 
och anläggningar som byggs om helt 
eller delvis. (Se även Bygg- och 
rivningsavfall).

Serviceort/tätort: En 
ort där det finns service 
i form av butiker, samt 
service såsom 
vårdcentral. Med tätort 
avses ett tätbebyggt 
område med minst 200 
invånare och där 
avståndet mellan husen 
är mindre än 200 
meter.

1
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Slam: Innehållet från en vattenklosett (WC) som 
uppsamlas i en avloppsanläggning. För slam i 
enskild avloppsanläggning gäller kommunalt 
ansvar.

Sommarhämtning: Hämtning av matavfall och 
brännbart restavfall som begränsar sig till perioden 
vecka 20-37 (maj-september).

Småhus: Ett småhus är enligt 2 kap. 2 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) en byggnad 
som är inrättad till bostad åt en eller två familjer.

Trädgårdsavfall: Komposterbart och flis- bart 
växtavfall som uppkommer vid normal 
trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte fällda 
träd eller avfall som uppstår vid större 
anläggningsarbeten i en trädgård. Det senare är 
byggavfall, vilket kommunen inte ansvarar för.

Verksamhetsavfall eller ej branschspeci- fikt 
industriavfall: Fast eller flytande avfall som 
uppkommer vid industrier, företag, affärer, 
institutioner etc. och som inte utgör hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall eller farligt avfall.

Verksamhetsutövare: Den som driver yr- 
kesmässig verksamhet.Verksamhetsutövaren är 
ansvarig för avfallshanteringen i verksam- heten.

Återanvändning: Användning av kasserad 
produkt utan föregående förädling.
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Återvinning: Tillvaratagande av 
material från avfall som bl.a. kan 
användas vid tillverkning av nya 
produkter eller vid framställande av 
energi. På så sätt ersätts jungfruliga 
råvaror med insamlat, redan använt, 
material. Kom- postering och annan 
biologisk omvandling är också 
återvinning.

Återvinningscentral (ÅVC): En 
beman- nad central där hushåll kan 
lämna grovavfall, trädgårdsavfall, 
elutrustning, farligt avfall eller annat 
återvinningsbart avfall. Kostnaden för 
hushåll ingår i den fasta delen av 
renhåll- ningstaxan, medan 
småföretag kan lämna sitt avfall mot 
en kostnad via klippkort. Avfalls- 
lämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behål- lare. Matavfall, blandat avfall 
och brännbart restavfall får inte 
lämnas på återvinningscen- tralerna. 
Uppgift om var återvinningscen- 
tralerna är belägna och vilka 
öppettider de har finns på 
kommunens webbplats, www. 
kungalv.se.

Återvinningsstation (ÅVS): 
Insamlings- ställe där vissa material 
med producentansvar lämnas, ex. 
tidningar, glas, plast, kartong och 
metall. Uppgifter om dessa 
insamlingsställen finns på FTI - 
Förpacknings- och Tidningsin- 
samlingens webbplats, www.ftiab.se 
och på kommunens webbplats, 
www.kungalv.se. I Kungälvs kommun 
kallas ÅVS vanligen för 
kretsloppsstation.

5 § Målsättningar
Målsättningen för Kungälvs 
kommun är att allt avfall som 
uppkommer ska behandlas i 
enlighet med EU: s avfallshierarki; 

d.v.s. i följande prioriteringsordning:

1 Förebyggande
2 Återanvändning
3 Materialåtervinning
4 Annan återvinning, t.ex. energiutvinning 5 
Deponering
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Vidare är 
målsättningen att 
leva upp till de fem 
övergripande målen 
med dess respek- 
tive detaljerade mål i 
avfallsplanen, A2020. 
Insamlingen ska 
göras på ett hälso- 
och miljöriktigt sätt. 
Sorteringen ska så 
långt som möjligt 
ske vid källan och 
alltid enligt de 
sorteringsföreskrifter 
som finns i bilaga 1.

Kungälvs kommuns 
målsättning är också 
att personalen hos 
den 
renhållningsentrepr
enör som utför 
arbete för 
kommunens 
räkning inte ska 
behöva utsättas för 
risk för att drab- bas 
av ohälsa och 
olycksfall. 
Renhållningsar- 
betarnas arbetsmiljö 
går alltid före 
abonnen- ternas 
bekvämlighet. Detta 
medför att krav med 
stöd av 
arbetsmiljölagen 
med tillhö- rande 
föreskrifter samt 
Arbetsmiljöverkets 
beslut om 
föreläggande och 
förbud i tidigare 
avgjorda ärenden 
ställs på bl.a. 
placering av 
avfallsutrymme och 
avfallsbehållare, 
samt på 
avfallsutrymmens, 
förvaringsplatsers, 

bilvä- gars och dragvägars 
utformning etc.

Kraven i dessa avfallsföreskrifter 
fråntar dock inte till någon del 
respektive arbetsgivare från det 
arbetsmiljöansvar som vederbörande 
har enligt arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöför- ordningen och till 
arbetsmiljölagen tillhö- rande 
föreskrifter.

6 § Överträdelser
a. Straffbestämmelser vid 
överträdelser en- ligt gällande 
miljölagstiftning finns i 29 kap. 
miljöbalken. När det gäller 
miljösanktionsav- gifter återfinns 
dessa regler i 30 kap. miljö- balken. 
Miljöenheten utgör tillsynsmyndig- 
het.

b. Kontroll av renhet på källsorterat 
material kan förekomma vid 
hämtning.Vid felsorte- ring av 
matavfall i förhållande till tecknat 
renhållningsabonnemang kan 
Renhållnings- enheten ålägga om 
felsorteringsavgift enligt gällande 
renhållningstaxa.

1
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1. Ansvar och skyldigheter
I detta kapitel regleras ansvarsfrågan för avfallshanteringen. 
Ansvarsfrågor finns också under andra kapitel i dessa föreskrifter.

1 § Kommunens 
renhållningsansvar
a. Kommunen ansvarar för att 
hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall inom kommu- nen 
transporteras till en godkänd 
behand- lingsanläggning och 
återvinns eller bortskaf- fas. 
Huvudmannaskapet för kommunens 
renhållning ligger hos 
kommunstyrelsen och 
verksamhetsansvaret hos miljö- och 
bygg- nadsnämnden. Utförande 
organ är Renhåll- ningsenheten. 
Renhållningen utförs av kom- 
munen och/eller den eller de 
entreprenörer som kommunen 
upphandlar, nedan kallad 
kommunens entreprenör. 

b.Kommunfullmäktige fastställer 
renhåll- ningstaxa samt vilken 
nämnd som har verk- 
samhetsansvaret för renhållningen i 
kommu- nen.

c. Från kommunens ansvar 
undantas avfall som enligt 
förordning ska insamlas och om- 
händertas av producent (15 kap. 6-
7a §§ miljöbalken), t.ex. tidningar 
och förpack- ningar, el- och 
elektronikavfall, batterier, däck, 
bilar och läkemedelsavfall.

d. Från mottagningsanordning för 
avfall från fartyg i hamn ska genom 
kommunens försorg transporteras 
bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall 

och rester av andra 
skadliga ämnen som det 
är förbjudet att släppa ut 
enligt
lag om åtgärder mot 
förorening från fartyg 
(1980:424) eller enligt 
föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 
avfallsförordningen 
(2011:927).

2
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e.Avfall innehållande matavfall från fartyg i 
internationell trafik ska behandlas genom av- 
fallsförbränning eller annan godkänd behand- ling 
i enlighet med direktiv 1999/31/EG.

f. Kommunens renhållningsansvar omfattar även 
hamnar för fritidsbåtar.

g. Innehavare av hamn ska lämna uppgift till 
kommunen om behovet av avfallshantering.

h.Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. 
miljöbalken och enligt föreskrifter med- delade 
med stöd av miljöbalken utförs regio- nalt av 
länsstyrelsen och lokalt av Miljö- och 
byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. 
Tillsynen av anläggningar, upplag etc. utförs till 
viss del av Räddningstjänsten, med stöd av lag om 
skydd mot olyckor (2003:778).

i.Avfallsföreskrifterna ska beaktas i alla ske- den 
av samhällsplaneringsprocessen. 

2 § Producenternas ansvar
a. Producentansvaret regleras i förord- ningar om 
producentansvar (1994:1205, 1994:1236, 2000:208, 
2005:209, 2005: 220, 2006:1273, 2007:185, ,2007:193, 
2008:834, 2009:1031, 2013:757 och 2014:1073) med- 
delade med stöd av miljöbalken.

b. Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för 
in eller säljer en förpackning eller en vara som är 
innesluten i en sådan förpack- ning, ska på 
begäran lämna de uppgifter i fråga om 
förpackningsavfallets art, samman- sättning, 
mängd och hantering som behövs som underlag 
för kommunens avfallsplan.
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2. Ansvar och skyldigheter 2
c. Producenter som ska 
tillhandahålla ett 
insamlingssystem för 
förpackningar och returpapper ska 
om frågor som rör insam- 
lingssystemet samråda med 
kommunen.

3 § 
Fastighetsinnehavares/verksam
- hetsutövares ansvar
a. Fastighetsinnehavare är ansvarig 

för att
uppfylla kraven enligt dessa 
föreskrifter, samt ansvarar gentemot 
kommunen för det avfall som 
uppkommer på fastigheten eller av 
andra skäl finns på fastigheten.   

b.Fastighetsinnehavare bekostar 
installa- tion och underhåll av alla 
inom fastigheten förekommande 
anordningar och utrymmen för 
avfallshanteringen. 
Fastighetsinnehavare ansvarar också 
för att installationer, anord- ningar 
och utrymmen fungerar, är säkra 
och har avsedd effekt. 

c. Fastighetsinnehavaren är ansvarig 
att se till att avfallsutrymmen, 
förvaringsplats, avfalls- behållare, 
hämtningsplats och andra anord- 
ningar är utformade så att krav på 
god arbetsmiljö och tillgänglighet 
uppfylls för boende och 
hämtningspersonal. Underhåll, 
rengöring och tillsyn ska utföras 
regelbundet för att förebygga 

driftavbrott, så att olägen- het, såsom buller och lukt, 
för människors hälsa och för miljön inte uppstår, 
samt med- ger god arbetsmiljö.  

d. Fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare ska 
muntligen eller skriftligen teckna abon- nemang på 
förekommande renhållningsupp- drag hos 
Renhållningsenheten. Abonnemang ska tecknas i 
sådan omfattning att de svarar mot de behov som 
finns.
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e. Fastighetsinnehava
re/verksamhetsutöva
re är 
betalningsskyldig för 
renhållning enligt 
den taxa som 
fastställs av 
kommunfullmäk- 
tige. Avgift ska 
betalas för den 
insamling, transport, 
återvinning och 
bortskaffande av 
avfall som utförs 
genom kommunens 
försorg, samt för 
planeringen av 
avfallsfrågor, kostna- 
der för 
återvinningscentraler
, administration och 
i övrigt i enlighet 
med de föreskrifter 
som kommunen har 
meddelat med stöd 
av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. 

f. Fastighetsinnehav
are/verksamhetsutö
vare är ansvarig för 
att ändring av 
ägandeförhål- lande 
för fastighet eller 
abonnemangsänd- 
ringar utan dröjsmål 
meddelas 
Renhållnings- 
enheten. 

g. Fastighetsinnehav
are är skyldig att i 
till- räcklig 
omfattning 
informera den eller 
de som bor eller 
bedriver verksamhet 
i fastighe- ten om 
dessa föreskrifter. 
Fastighetsinneha- 

vare är ansvarig för att reglerna följs. 

h. Fastighetsinnehavare ska 
säkerställa möj- ligheter att sortera ut 
och hålla åtskilda de avfallsfraktioner 
som enligt dessa föreskrifter ska 
överlämnas till kommunen för 
borttran- sport. En del av detta 
ansvar är att förse de som bor eller 
verkar på fastigheten med påsar för 
matavfallsinsamling som 
tillhandahålls av 
Renhållningsenheten. 
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2 2. Ansvar och skyldigheter

i. Fastighetsinnehavare/verksamhets
utövare svarar själv för montering av 
sopsäck i säck- hållare, samt om 
innersäck i kärl förekom- mer även 
denna montering. 

j. 
Fastighetsinnehavare/verksamhetsut
övare är ansvarig för att sådant avfall 
som kommu- nen inte är skyldig att 
hämta, omhändertas på ett sådant sätt 
så att olägenhet för människors hälsa 
och miljö inte uppkommer. 

k. 
Fastighetsinnehavare/verksamhetsutö
vare ansvarar för att kommunens 
entreprenör har tillträde till de 
utrymmen där renhållningsar- bete 
ska utföras. Nycklar, portkoder etc. 
ska vid tecknande av 
renhållningsabonnemang lämnas till 
kommunens entreprenör. Änd- 
ringar ska utan uppmaning meddelas 
kom- munens entreprenör. Nycklar 
och portkoder etc. enligt ovanstående 
ska enbart betjäna
de utrymmen i fastigheten där 
kommunens entreprenör ska utföra 
arbete. 

4 § Avfallslämnares ansvar
a.Hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall ska transporteras 
bort genom kommunens försorg. 
Om inget annat anges i dessa före- 
skrifter är egen hantering av avfallet 
såsom nedgrävning, kompostering, 
förbränning

och bortforsling inte 
tillåten. Avfallsslag som 
anges i bilaga 1 till 
dessa föreskrifter ska 
sor- teras ut samt 
förvaras och 
transporteras skilt från 
annat avfall om inget 
annat anges.
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b. Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov 
till annat avfall än hushållsavfall ska lämna detta 
till den som enligt avfallsförord- ningen (2011:927) 
har tillstånd till trans- portverksamhet, är anmäld 
hos föreskriven myndighet eller har undantagits 
från anmäl- ningsplikt (Naturvårdsverkets 
föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för 
yrkes- mässig transport av avfall NFS 2005:3).

5 § Ägarförhållande
a.Avfallsbehållare i plast på hjul och större 
behållare, containrar (exkl. underjordsbehål- lare 
och andra fasta anordningar) ägs, om inte annat 
överenskommits, av Renhållnings- enheten eller 
kommunens entreprenör och tillhandahålls 
normalt genom kommunens entreprenör.  

Sopsugsanläggningen på Kongahälla ägs av kommunen. 

b. Fasta anordningar såsom underjordsbehål- lare, 
etc. ägs av fastighetsinnehavare/verk- 
samhetsutövare om inget annat överenskom- mits 
med Renhållningsenheten. 

c. Kompostbehållare ägs av fastighetsinneha- vare. 

d. Säckhållare ska vara av den storlek och typ 
som Renhållningsenheten föreskriver. 
Säckhållare och sopsäckar tillhandahålls av
Renhållningsenheten eller kommunens entre- 
prenör om inte annat överenskommits.  
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3. Hushållsavfall
I detta kapitel regleras avfall som är hushållsavfall och därmed jämförligt avfall; 
dvs. avfall som omfattas av kommunens renhållningsansvar (se
definitionen i 1 kap. 4 §). Observera att många verksamheter även har 
avfall som klassas som hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

1 § Avfallsbehållare
a.Hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall som ska forslas bort 
genom kommunens försorg ska 
placeras i avfallsbehållare av typ och 
storlek som tillhandhålls och avgörs 
av Renhållningsenheten. 

För flerbostadshus och verksamheter 
kan fastighetsinnehavare sluta 
särskilt avtal med 
Renhållningsenheten om att annan 
typ av avfallsbehållare får användas.

b. Renhållningsenheten avgör i det 
enskilda fallet utifrån 3 kap. 1 § a 
dessa föreskrifter avfallsbehållarens 
typ, storlek och placering. 

c. Fastighetsinnehavare/verksamhets
utövare ska rengöra avfallsbehållare, 
oavsett ägarför- hållande, i sådan 
omfattning att olägenhet för 
människors hälsa och miljö inte 
uppkommer. 

d. Fastighetsinnehavare/verksamhets
utövare ansvarar för de 
avfallsbehållare som tillhan- dahålls 
av Renhållningsenheten eller kom- 
munens entreprenör och ska hantera 
dessa varsamt och på ett sådant sätt 
att onödigt slitage inte uppkommer.

Vid vårdslös hantering eller vid 
förlust har Renhållningsenheten eller 
kommunens entre- prenör rätt till 
ersättning.

e.Avfallsbehållare får inte fyllas 
mer än att den lätt kan tillslutas 

Skjut- och dragmotståndet vid hantering av kärl får 
maximalt uppgå till 300 N (ca 30 kg) vid igångsättning 
och 200 N (ca 20 kg) vid rullning. Säck får maximalt 
väga 15 kg. 

3
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Överfull, för tung 
och/eller trasig 
avfallsbe- hållare 
hämtas/töms först 
när avfallet pake- 
terats om, vid nästa 
ordinarie 
hämtningstill- fälle 
eller vid beställning 
av extra hämtning i 
enlighet med 
renhållningstaxan. 

Detsamma gäller 
om 
avfallsbehållaren 
innehåller dåligt 
emballerade 
stickande eller 
skärande föremål. 

Vid upprepad 
överfyllnad har 
Renhållnings- 
enheten rätt att 
besluta om 
justering av 
abonnemanget, 
behållarantalet 
eller behål- 
larestorleken. 

f. I avfallsutrymme, 
på förvaringsplats 
eller i 
avfallsbehållare får 
endast läggas 
sådant avfall som 
utrymme, plats och 
behållare är avsedda 
för.

g Avfall som läggs i 
avfallsbehållare 
eller släpps ned till 
avfallsbehållare via 
sopned- kast ska 
vara emballerat i 
påse eller paket av 
lämpligt material 
och lämplig storlek.

Det emballerade avfallet ska vara så 
väl förslutet att avfallet inte kan 
spridas, orsaka skada, 
arbetsmiljörisker och/eller 
olägenhet för människors hälsa och 
miljö.  

Föremål som kan ge upphov till skär- 
och stickskador ska emballeras i styvt 
skyddshölje innan de läggs i påse eller 
paket. 

Kanyler och sprutor får inte läggas i 
avfalls- behållare. 
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3 3. Hushållsavfall

h. Matavfall ska läggas i 
papperspåsar som följer standarden 
SS-EN 13432 och som tillhandhålls av 
Renhållningsenheten om inte något 
annat meddelats. 

i. Matfett från restauranger och 
storkök etc, t.ex. uttjänt frityrolja, 
ska förvaras i lämplig behållare och 
får inte hällas ut i avloppet. 

Hushåll ska hälla fett i separata kärl 
till exem- pel en plastflaska som sedan 
läggs i restavfal- let. Detta för att 
förhindra stopp i avloppet.

j.Avfallsbehållare som är uppställd 
utomhus ska vara placerad på ett 
sådant sätt att risk för brandspridning 
är förebyggd.

2 § Avfallsutrymme och 
förvaringsplats

a. Inom område med gemensam 
förvaltning för ett flertal fastigheter, inom 
bostadsrätts- förening, 
samfällighetsförening eller inom grupp av 
hus/villor där gemensamt avfallsut- rymme 
är anordnat sker hämtning endast vid 
gemensamt avfallsutrymme, om inget 
annat översenskommit med 
Renhållningsenheten. 

b. Avfallsutrymme/förvaringsplats 
ska place- ras så nära de bostäder som det 
ska betjäna som möjligt och i omedelbar 
anslutning till bilväg. 

Avståndet till 
bostadsentré ska inte 
överstiga 25 meter. Om 
inte skäl finns.. 
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c.Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara 
uppställd i omedelbar anslutning till 
hämtningsfordonets uppställningsplats
eller på annan plats som Renhållningsenheten 
anvisat. 

Enligt renhållningstaxa utgår en extra avgift 
(gångavgift) för avfallsbehållare som inte är 
uppställda enligt ovan.

d. Kärl ska ställas upp så att draghandtaget är 
lättillgängligt för renhållningsarbetaren ut mot 
vägen och får t.ex. inte vara vänt mot vägg eller 
buskage.

e.Vid hämtning med båt ska säcken placeras i 
omedelbar anslutning till båtens angörings- plats, 
på plats som Renhållningsenheten godkänt.

f. Hämtningsfordon för tömning av under- 
jordsbehållare samt för byte av filterkassett i 
fosforfälla ska kunna angöra i omedelbar 
anslutning till behållare/fosforfälla. 
Avståndet mellan fordon och centrum på 
underjordsbehållare/fosforfälla får inte över- stiga 
4 meter

Hämtningsfordonet får vid tömning inte 
hindra annan trafik. 

Inga hinder inom kranens rörelseområde får 
finnas.

Lyft får inte ske över staket, buskar, väg/gata, gång- 
och cykelbana, parkeringsplats etc.
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g. I områden där avfallshämtning 
sker med kran, lift, sopsug, och 
dylikt ska fastighetsin- nehavaren 
följa särskilda anvisningar som 
meddelas av Renhållningsenheten. 

Eget avsnitt Avfallsutrumme
h.Avfallsutrymme ska vara väl 
tilltaget och flexibelt. Storleken på 
utrymmet bestäms av storleken på 
det antal kärl som behöver finnas 
där.

Där kärl hanteras ska den fria 
gångytan mel- lan kärlen vara minst 
1,5 meter bred och avståndet mellan 
varje kärl minst 6 cm (se illustration 
i bilaga 2).

Kärl ska placeras med 
draghandtaget ut mot gången.

För detaljer om dimensionering; se 
Avfall Sveriges handbok för 
avfallsutrymmen. Dokumentet finns 
på Avfall Sveriges webbplats, 
www.avfallsverige.se.

i.Avfallsutrymme/förvaringsplats 
bör vara placerat i markplan.

j.Avfallsutrymme bör ha en egen 
entré om inte särskilda skäl finns. 
Avfallsutrymmet får inte placeras så 
att avfall måste transporteras genom 
utrymmen där personer vistas mer 
än tillfälligt eller där livsmedel 
förvaras.

Avfallsutrymmet får heller inte 
placeras så att matavfall måste 
transporteras genom kom- 
munikationsutrymmen i direkt 
anslutning till utrymmen där 
personer vistas mer än tillfäl- ligt 
eller där livsmedel förvaras.

k.Avfallsutrymme/förvaringsplats ska place- ras och 
utformas så att det är tillgängligt för personer med 
nedsatt rörelse- eller orien- teringsförmåga. Dörrar, 
eventuella lock, handtag, inkast etc. ska utformas och 
placeras så att de kan användas och öppnas av perso- 
ner som har nedsatt styrka eller som t.ex.
är rullstolsburna. Om container används ska den ha 
ramp så att alla kan använda den.
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l. Dörröppning som 
används vid 
hämtning av avfall 
ska:
• Om matavfall, 

brännbart 
restavfall och 
återvinningsmate
riel hanteras; ha 
ett karmdagmått 
om minst 1,0 
meter och en fri 
höjd om minst 
2,0 meter.

• Om grovavfall 
hanteras; ha ett 
karmdag- mått 
om minst 1,2 
meter och en fri 
höjd om minst 
2,0 meter.

• Inte ha tröskel, 
trappsteg eller 
nivåskill- nad. I 
undantagsfall kan 
tröskel tillåtas om 
den förses med 
ramp på båda 
sidor.

• Bör ha skyddsplåt 
på dörrkarm som 
skydd mot 
nötning, slag och 
stötar.

m.Dörr som 
används vid 
hämtning av avfall 
ska:
• vara lätt att 

öppna och stänga. 
Tunga dörrar bör 
förses med 
dörröppningsaut
o- matik.

• inte orsaka störande buller.

• ha 

uppställningsanordningar som 
enkelt kan aktiveras. Antalet 
dörrpassager ska så långt som 
möjligt minimeras.

• bör ha släplist som skydd mot skadedjur.

• kunna öppnas inifrån utan nyckel. 
Låsvred ska ha skydd som 
förhindrar att låset skadas av slag 
eller påkörning.

• bör ha skyddsplåt på insidan 
dörrblad som skydd mot 
nötning, slag och stötar.

n. Dörrar till samtliga 
avfallsutrymmen i ett 
bostadsbestånd bör kunna öppnas 
med samma nyckel.

Kodlås får användas.

3
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o.Rumshöjd i avfallsutrymme eller 
förva- ringsplats ska vara minst 2,1 
meter.

Installationer får inte begränsa 
den fria höjden.

p.Vägg i avfallsutrymme ska vara 
försedd med avbärarlist som skydd 
mot nötning, slag och stötar.

Avbärarlistan ska åtminstone täcka 
väggens yta mellan 0,95 meter till 1,25 
meter räknat från golvet.

q. Strömbrytare i avfallsutrymme 
ska place- ras på en höjd om ca 1,3 
meter över golv.

Eluttag bör finnas på lämpliga ställen.

r.Avfallsutrymme/förvaringsplats 
ska ut- formas så att det är lätt att 
hålla rent. Kravet omfattar även 
installationer och övrig utrust- ning. 
Golv i avfallsutrymme ska vara 
halkfritt och lätt att rengöra. Kravet 
omfattar även markyta på 
förvaringsplats

s.Belysningen ska vara 
snabbtändande och finnas, både i 
och utanför avfallsutrymmet.

Ljusstyrkan bör vara minst 100 lux, 
gärna hö- gre. Det är lämpligt att 
använda flera armatu- rer för att öka 
ljusspridningen och säkerheten om 
någon lampa går sönder.

Rörelsedetektor bör används och 
vara in- ställd så att lampan/ 
lamporna tänds direkt när dörren 
öppnas och hålls tänd/tända hela 
tiden som någon befinner sig i 
rummet.

t. I avfallsutrymme ska 
god ventilation finnas. 
Frånluftsflödet bör vara 
minst 5 liter per sekund 
och kvadratmeter 
golvyta.

Frånluftsflödet i ett 
grovsoprum, om rum- 
met är avskilt från rum 
för övrigt avfall, bör 
vara minst 0,35 liter per 
sekund och kvadrat- 
meter golvyta.

3
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u.Avfallsutrymme ska utformas så att råttor och 
andra skadedjur hindras att komma in.

Öppningar större än 5,0 mm får inte före- 
komma.

Nät ska finnas för ventilationsöppning. Om 
avfallsutrymmet är råttsäkert behöver kärlen inte ha 
lock.

Lock rekommenderas dock för att minska risken 
för lukt.

v. Avfallsutrymme för matavfall bör vara kylt 
alternativt utrustat med annan utrustning som 
förhindrar uppkomsten av lukt eller att annan 
olägenhet för människor och miljö uppstår.

w. Avfallsutrymme ska vara väl isolerat mot 
bostad eller arbetslokal som ligger vägg i vägg 
med utrymmet.

Avlämning av avfall samt hämtning/tömning får 
inte medföra bullerstörning för de som bor eller 
vistas i närheten av avfallsutrymme eller 
lastningsplats.

x. Om olika slags avfall samlas upp i samma 
avfallsutrymme eller på samma förvarings- plats 
ska avfallsbehållare vara tydligt märkt med 
uppgift om vilken typ av avfall som ska läggas i 
respektive behållare.

Märkning och information om sortering bör även 
finnas på vägg, anslagstavla eller lik- nande.

y. Gemensamt avfallsutrymme/förvarings- plats 
ska vara försett med information om till vem/vilka 
som avfallslämnare ska vända sig vid driftstörning.
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z. Vid ny- och ombyggnad av 
avfallsutrymme eller förvaringsplats 
ska byggherre eller
av denne utsedd arkitekt, projektör 
eller byggarbetsmiljösamordnare för 
projektering (BAS-P) i god tid före 
ansökan om bygglov ta kontakt med 
Renhållningsenheten för avgö- rande 
och godkännande av 
avfallsutrymmets/ förvaringsplatsens, 
bilvägs och dragvägs beskaffenhet 
och utformning etc.

Om planerad åtgärd inte kräver 
bygglov ska Renhållningsenheten i 
god tid innan arbetena påbörjas 
kontaktas för avgörande och god- 
kännande.

Eventuellt besiktningsprotokoll för 
avfallsut- rymme följer fastigheten 
oavsett innehavare.

å. Renhållningsenheten granskar 
utifrån dessa föreskrifter samtliga till 
kommunen inkomna ansökningar om 
bygglov. Uppfylls inte kraven i 
föreskrifterna kan bygglov nekas.

3 § Bilväg 
a. Bilväg ska vara hårdgjord.

b. Sikten längs bilväg ska vara 
sådan att hämtningsfordon kan 
hinna bromsas in till stillastående 
innan en person kommer in i 
fordonets riskområde. 

c. Bilväg ska vara utformad för 
minst be- lastningsklass 2 (BK2) 
och får inte utgöras av gång- 
och/eller cykelbana, innergård i 
bostadsområde, skolgård eller 
liknande.

Bilväg kan heller inte utgöras av 

väg/gata el- ler annan yta där lastbilstrafik inte är 
tillåten.

d.Bilväg ska ha en fri höjd om minst 4,7 meter.

Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria 
höjden, se illustration i bilaga 2
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Vid nyanläggande av bilväg gäller att 
denna ska vara minst 5,5 meter bred 
om körning

i båda riktningarna 
förekommer. Om 
par- kering tillåts 
ska bilvägen vara 
bredare. Om 
bilvägen är mötesfri 
och gällande 
trafikregler inte 
medger parkering av 
fordon får den vara 
smalare. 

Bilvägen ska dock 
vara minst 3,5 
meter bred. I 
kurvor ska 
körbanan vara så 
bred att 
hämtningsfordon 
kan komma fram 
utan
backningsmanöver 
och/eller utan att 
körning sker med 
hjul utanför vägbana.

Träd och annan 
växtlighet får inte 
inkräkta på 
vägbredden.

e.För befintlig bilväg 
gäller att rak sträcka 
på väg, gata eller 
annan yta där 
hämtningsfor- don 
framförs är minst 0,5 
meter bredare än 
fordonet. I kurvor 
ska körbanan vara så 
bred att 
hämtningsfordonet 
kan komma fram 
utan 
backningsmanöver 
och/eller utan att 
körning sker med 
hjulen utanför 
vägbanan.

f. Det fria utrymmet vid sidan om 
hämt- ningsfordon ska vid såväl 
raka sträckor som i kurvor vara 
minst en meter bredare än for-
donet (inkl. backspeglar). Med fritt 
utrymme avses ett område som såväl i 
vertikalt som i horisontellt plan är 
fritt från hinder, samt ett underlag 
som är jämt och som har tillräcklig 
bärighet för en person att gå på. 

g. Backande av hämtningsfordon 
är ingen tillåten arbetsmetod.

Bilväg som är återvändsgata ska 
därför ha vändmöjlighet.Vändplan 
för ett normalstort hämtningsfordon 
ska normalt ha en diameter om 18 
meter med en hindersfri remsa om 
ytterligare 1,5 meter runt om. 

Alternativ till detta är en vändplats 
eller en trevägskorsning som 
möjliggör en så kallad T-vändning, 
se illustration i bilaga 2.
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h. Om det på hämtningsdagen 
finns tempo- rära hinder i bilväg ska 
fastighetsinnehavare ombesörja 
egen transport av avfallsbehållare till 
för hämtningsfordonet närmsta 
farbara väg. Avfallsbehållare ska då 
vara tydligt upp- märkt med uppgift 
om fastighetsinnehavare.

i. Bilväg ska vara snöröjd och 
halkbekäm- pad vintertid. 
Snövallar får inte inkräkta på 
vägbredden. Om bilväg är grusväg 
ska den dammbindas sommartid.

j. Om bestämmelserna i 3 kap 3 § a 
- j inte är uppfyllda kan bilvägen 
bedömas som ej farbar för 
hämtningsfordon. Avfallsbehållare 
ska då placeras på av 
fastighetsinnehavaren anordnad 
plats för hämtning vid väg/gata som 
är farbar för hämtningsfordon och 
som godkänts av 
Renhållningsenheten. 

4 § Dragväg (gångväg enligt 
renhållningstaxan

a. Dragväg ska vara så kort som möjligt. För
villor, radhus och fritidshus bör 
dragväg inte förekomma, se 3 kap 2§ 
c. Förekommande dragväg debiteras 
i enlighet med renhållningstaxa.

b.Dragväg ska året om vara jämn, 
hårdgjord, halkfri och utan trånga 
passager eller hinder. Trappsteg, grus 
och kullersten får inte före- komma 
hämt och transportvägar 
c. Dragväg ska vara minst 1,2 meter 
bred. Om dragväg ändrar riktning 
mer än 30° ska bredden i avsnittet 
för riktningsändringen vara minst 
1,35 meter

d. Dragväg ska ha en fri höjd om 
minst 2,1 meter. Träd och annan 
växtlighet får inte inkräkta på den 
fria höjden.

e.Trottoarkant eller 
liknande nivåskillnad i 
dragväg ska vara 
avfasad.

f. Transportband eller 
hiss i dragväg får inte 
förekomma. 

18
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g. Dragväg bör inte ha någon lutning. Om lutning 
inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 och 
får inte överstiga 1:12. Lutning på ramp får inte 
överstiga 1:12. Rampens längd innan vilplan om 
minst 1,5 meters längd ska inrättas får inte 
överstiga 10 meter.
h.Dragväg ska vara snöröjd och halkbekäm- pad 
vintertid. Snövallar får inte finnas i drag- vägen 
eller inkräkta på dragvägens bredd. Om så är fallet 
hämtas inte avfallet förrän vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle, om annat inte överenskommits 
med Renhållnings- enheten.

5 § Öar utan fast lands eller bilfärjeför- 
bindelse (område 2)
Hushållsavfallet läggs i förbetald säck (max
15 kg) som lämnas på anvisad plats vid med- delad 
tidpunkt. Schema för hätmningsda- gar finns på 
kommunens webbplats; www. 
kungalv.se.Insamling sker endast från anvi-
sade insamlingsplatser.Vid hämtning med båt ska 
säckar placeras vid eller på för ändamå- let 
tillräckligt dimensionerad brygga med tillräckligt 
vattendjup. Enskild brygga som utnyttjas vid 
hämtning ska vara så dimen- sionerad och hållas i 
sådant skick att den är möjlig att angöra av 
kommunens båt utan risk för skada. Platsen för 
angöring ska hållas fri från förtöjda båtar, tampar, 
och bojar på hämtdagen. 

6 § Matavfall
Matavfall bör sorteras ut och behandlas genom 
kommunens insamlingssystem eller genom 
kompostering på den egna tomten.I kärl för 
insamling av matavfall får inget annat än matavfall 
läggas.Vid upprepad felsortering kan 
Renhållningsenheten avsluta abonnmang- et för 
matavfallsinsamling. Renhållningsenhe- ten eller 
dess entreprenör har rätt att utföra 
stickprovskontroller bland kärlen för att utvärdera 
graden av sortering. Se Bilaga 1 för 
sorteringsanvisningar. 

Matavfallskvarnar kopplade till det kommu- nala 
avloppsnätet är normalt inte tillåtet. Ev. undantag 
handläggs av kommunens
VA-enheten. 
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7 § Kompostering av matavfall 
Kompostering av matavfall på 
fastigheten får endast ske efter 
anmälan till Miljöenheten. 
Komposten ska vara av typen 
varmkompost (isolerad), 
skadedjurssäker och utformas, 
placeras samt sköts på sådant sätt 
att olä- genhet för människors hälsa 
och miljö inte uppkommer.

8 § Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall ska transporteras till 
återvin- ningscentral, om inte egen 
kompostering eller abonnemang för 
trädgårdsavfall före- kommer. 
Avfallet ska hållas skilt från annat 
avfall, hanteras enligt bilaga 1 och 
enligt de instruktioner som ges vid 
återvinningscen- tral. Abonnemang 
för hämtning av träd- gårdsavfall kan 
även tecknas i enlighet med 
renhållningstaxa.

9 § Kompostering av 
trädgårdsavfall Trädgårdsavfall 
som lämpar sig för kompos- tering 
får utan medgivande komposteras 
och nyttjas inom fastigheten om det 
kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö.

10 § Eldning av trädgårdsavfall
a. Inom tätort, tätbebyggt område 
och om- råde med detaljplan är 
eldning av löv, kvistar och annat 
trädgårdsavfall förbjudet under 
perioden 1 april - 30 september. Övrig 
tid av året får eldning av torrt 
trädgårdsavfall ske under 
förutsättning att eldning inte skapar 
olägenhet för människors hälsa och 
miljö och/eller att fara för 
brandspridning upp- kommer.

b.Inom övriga delar av kommunen 
än de som omfattas av 3 kap. 9 § a 
får eldning av löv, kvistar och annat 

trädgårdsavfall ske under årets alla månader under 
förutsättning att eldningen inte skapar olägenhet för 
män- niskors hälsa och miljö och/eller att fara för 
brandspridning uppstår. 

c. För påskeld, valborgsmässoeld och liknan- de krävs 
tillstånd av Miljöenheten. Ansökan om tillstånd ska 
vara skriftlig. Blankett finns på kommunens 
webbplats, www.kungalv.se.
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Utöver 
ovanstående ska 
Räddningstjänsten 
underrättas. 
Uppgift om 
eldningsförbud etc. 
finns på 
kommunens 
webbplats; 
www.kungalv.se. 

11 § Grovavfall 
Grovavfall från 
hushåll ska i första 
hand trans- porteras 
till 
återvinningscentraler
na. Avfallet ska hållas 
skilt från annat 
avfall, hanteras en- 
ligt bilaga 1 och 
enligt de 
instruktioner som 
ges vid 
återvinningscentraler
na.
Utöver ovanstående 
kan grovavfall och 
smått elavfall även 
hämtas genom 
budning i enlighet 
med 
renhållningstaxan. 
Hämtning beställs 
genom kommunens 
kundcenter tele- fon 
0303-23 80 00.

12 § Elavfall 
Elavfall ska sorteras 
ut och hållas skilt 
från annat avfall och 
hanteras enligt 
bilaga 1. För elavfall 
är det 
producentansvar. 
Elavfall är oftast 
farligt avfall. 
Privatpersoner ska 
genom  egen försorg 
forsla bort elavfall 
till 
återvinningscentrale

rna. Utöver ovanstående kan smått 
elavfall även hämtas genom budning 
i enlighet med renhållningstaxan. 
Hämtning beställs genom 
kommunens kundcenter tele- fon 
0303-23 80 00.

13 § Farligt avfall 

Farligt avfall ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat avfall och 
hanteras enligt bilaga 1. Behållaren 
med farligt avfall ska vara tydligt 
uppmärkt med dess innehåll, väl 
förpackat och får inte blandas. 
Privatpersoner ska ge- nom egen 
försorg forsla bort farligt avfall till 
återvinningscentralerna eller till 
skärskilda behållare så kallade 
Samlaren som finns i butiker. I 
Samlaren kan batterier, glödlampor, 
lågenergilampor och småelektronik 
lämnas.

För aktuella placeringar se 
kommunens webbplats; 
www.kungalv.se. 
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14 § Batterier 
Batterier ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall och hanteras 
enligt bilaga 1. För batterier gäller 
producentansvar. Privatper- soner 
ska genom egen försorg forsla bort 
batterier till återvinningscentralerna 
eller till den skärskilda behållare 
Samlaren som finns i butiker, se 3 kap 
13 §.

15 § Riskavfall 
Riskavfall bestående av 
stickande/skärande/ smittförande 
avfall ska sorteras ut och hål- las 
skilt från annat avfall och hanteras 
enligt bilaga 1. Riskavfallet ska 
förvaras i speciella behållare som 
privatpersoner hämtar på apo- teken. 
Apoteken tar sedan emot riskavfallet 
under förutsättning att det är 
paketerat i rätt emballage.

16 § Läkemedelsavfall 
Läkemedelsavfall ska sorteras ut och 
hållas skilt från annat avfall och 
hanteras enligt bi- laga 1. För 
läkemedelsavfall gäller producent- 
ansvar och avfallet ska lämnas på 
apoteken.

17 § Toalettbodar 
Toalettbodar (Baja-Maja och 
liknande) får endast tömmas av 
kommunen eller kommu- nens 
entreprenör.

18 § Avloppsanläggning, 
fettavskiljare och fosforfälla

a. Vid anläggande av 
avloppsanläggning,

fettavskiljare och fosforfälla bör 
Renhåll- ningsenheten, innan 
ansökan till Miljöen- heten sker, 
kontaktas för information och 
rådgivning om krav på bilväg, 
sughöjd, anslutningsrör och 
anslutning till sugslang.

b.Avloppsanläggning, 
fettavskiljare och 
fosforfälla ska vara lätt 
tillgänglig för töm- 
ning. Dragväg får bestå 
av annat material än 
hårdgjord yta under 
förutsättning att risk 
för att 
renhållningsarbetarna 
kan komma att
slinta, snubbla etc. är 
förebyggd. Dragväg och 
utrymme runt 
avloppsanläggning, 
fettavskil- jare och 
fosforfälla ska i övrigt 
vara fri från hinder. Till 
hinder räknas bl.a. 
staket, murar, stubbar, 
planteringar, annan 
växtlighet etc.åtgärder 
inför hämtning 
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hämtningsfordon och avloppsanläggning, fet 
tavskiljare bör inte överstiga 10 meter. Om 
avståndet överstiger ovanstående sträcka kan 
fastighetsinnehavare anordna teknisk lösning, t.ex. 
nedgrävning av permanent slang/rör med 
anslutningar i dager.§30 Sughöjden får inte 
överstiga sex meter eller den höjd som anges av 
kommunens entreprenör. Förekommande 
slanglängder överstigande 10 meter eller 
sughöjder överstigande sex meter debiteras i 
enlighet med renhållningstaxa. 

För fosforfälla med säck/kassett, som ska tömmas 
med kranbil, får avståndet till hämtningsfordon 
vara maximalt 4 meter om säcken/kassetten väger 
mer än 500 kg, om inte Renhållningsenheten 
meddelat något an- nat. Den fria höjden ska vara 
minst 7 meter. 

d. Lock/manlucka till avloppsanläggning, 
fettavskiljare och fosforfälla ska kunna öppnas av 
en person. Lock/manlucka ska vara för- sedd med 
handtag och bör inte väga mer än 15 kg. Om locket 
kan skjutas åt sidan utan att i något avseende 
behöva lyftas kan en vikt om ca 40 kg accepteras. 
Lock/manlucka ska vara barnsäkrad och får vid 
tömningstillfället inte vara 
övertäckt.Förekommande lock över 25 kg debiteras 
i enlighet med renhållningstaxa. § åtgärder inför 
hämtning 

e.Anslutningar för sugslang till avloppsan- 
läggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara av 
den typ som Renhållningsenheten anvisat.

f. Avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla 
ska vara märkt på sådant sätt att förväxling med 
annan fastighetsinnehavare eller annan typ av 
anläggning är förebyggd. Nödvändiga 
instruktioner för tömning ska finnas tillgängliga. 
Kommunens entreprenör kommer att förse 
avloppsanläggningar med särskild märkning, 
vilken inte får tas bort el- ler göras oläslig om inte 
Renhållningsenheten meddelar något annat. 
Märkningen syftar till att förrebygga förväxling 
med annan fastig- hetsinnehavare eller annan typ 
av anläggning. 
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g.Vid anslutning till kommunalt 
avloppsnät ska befintlig 
avloppsanläggning sluttömmas. 
Sluttömning ska anmälas till 
miljöenheten. Efter tömningen får 
avloppsanläggningen inte brukas. 

19 § Latrin 
Budad hämtning av latrin i 
engångsbehållare som tillhandahålls 
av kommunens entrepre- nör kan 
ske i enlighet med renhållningstaxan 
inom område 1.

Endast latrinbehållare av engångstyp 
får an- vändas. Latrinbehållare ska 
förslutas väl och får inte fyllas till mer 
än 4/5 av sin volym. Maximalt får 
latrinbehållaren väga 15 kg.
Latrinbehållare ska förvaras torrt i 
avvaktan på hämtning och ska 
märkas med namn och adress av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjan- 
derättshavaren på ett tydligt och 
väderbe- ständigt vis. På 
hämtningsdagen ska latrinbe- hållare 
placeras på den plats som anvisats av 
Renhållningsenheten.Vid hämtning 
ska kärra kunna användas. Överfyllda 
och/eller trasiga behållare hämtas 
inte. Beställaren av tjänsten ska i 
sådana fall omfördela latrinet till en
hel behållare, samt vid överfyllnad 
fördela latrinet i två eller flera 
latrinbehållare så att hämtning kan 
ske vid senare tillfälle.

Latrin får inte inneslutas i annat 
emballage än latrinbehållare och får 
inte tillföras ämne eller produkt som 
försvårar den fortsatta hanteringen, 
t.ex. produkter innehållande 
formalin, fenol etc. såsom 
desinfektionsme- del 
(saneringsvätska eller karbolkalk).

Fastighetsinnehavare kan efter 
ansökan till Miljöenheten medges 
tillstånd att kompos- tera latrinet. 

20§ Lättantändligt avfall, aska, grillkol etc.
a.Lättantändligt avfall, varm aska eller
grillkol får inte läggas i avfallsbehållare. Inte heller 
frätande ämnen eller ämnen som kan orsaka 
självantändning. Lättantändligt avfall, varm aska eller 
grillkol ska tills dess brand- risk inte längre råder 
förvaras i lämpligt kärl av metall eller annat material 
som inte är brännbart.
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från kol- och 
vedeldning ska 
sorteras som 
restavfall och 
hanteras samt 
förpackas på ett 
sådant sätt att det 
inte kan förorsaka 
brand i 
avfallsbehållare eller 
med- föra störning 
genom damning vid 
hämtning. 

21 § Döda sällskapsdjur 
Döda sällskapsdjur 
kan lämnas på 
veteri- närkliniker 
och 
djurbegravningsplat
ser eller till Renovas 
specialugn i 
Sävenäs, Göteborg. 
Avlämning på 
Renovas anläggning 
sker enligt 
anläggningens 
anvisningar. Avgift 
betalas direkt till 
behandlingsanläggni
ngen.

Döda sällskapsdjur, 
förutom hästdjur, 
får också grävas ner 
enligt 
Jordbruksverkets 
föreskrifter 
(2010:59). 
Nedgrävning får 
emellertid enbart 
ske på egen mark 
och om det kan ske 
utan olägenhet och 
utan att risk för 
smittspridning 
och/eller förorening 
upp- står. Innan 
nedgrävning bör 
samråd ske med 
Miljöenheten. 

För nedgrävning av häst ska 
Miljöenheten anvisningar följas.

22 § Hämtningsintervall 
a. Område 1 
Kommunen utgör två 
hämtningsområde. Tätare och 
längre hämtningsintervall kan ske i 
enlighet med renhållningstaxan. 
Inom område 1 gäller normalt dessa 
intervall:
Villor och radhus:
-Matavfall: Hämtas minst var 14: e 
dag, sommartid varje vecka enligt 
renhållnings- taxan.
-Restavfall: de intervall 
renhållningstaxan anger. Hämtning 
varje vecka året runt tillåts endast i 
kommunens tätorter.
-Osorterat avfall: de intervall 
renhållnings- taxan anger. 
Hämtning varje vecka året runt 
tillåts endast i kommunens tätorter.

Flerfamiljshus och 
verksamheter med 
hushållsavfall:
-Matavfall: Hämtas minst var 14: e 
dag eller de intervall 
renhållningstaxan anger.
-Brännbart avfall: de intervall 
renhållnings- taxan anger.
-Osorterat avfall: de intervall renhållnings- 21
taxan anger.
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Sommarhämtning (v. 20 - v.37) vid 
fritidshus, flerbostadshus och 
verksamheter:
-Matavfall: Hämtas minst var 14: e 
dag, under perioden v.20 maj-v.37 
september eller de intervall 
renhållningstaxan anger.
-Brännbart avfall: de intervall 
renhållnings- taxan anger under 
perioden v.20 (maj)-v.37 
(september). Hämtning varje vecka 
tillåts endast i kommunens tätorter.
-Osorterat avfall: de intervall 
renhållnings- taxan anger under 
perioden v.20 (maj)-v.37 
(september). Hämtning varje vecka 
tillåts endast i kommunens tätorter.

För verksamheter på Marstrand 
finns möjlighet till hämtning 
varje dag under, 
sommarhämtning (v. 20 - v.37)
-Matavfall: varje dag, under 
perioden v.20 (maj)-v.37 
(september).
-Brännbart avfall: varje dag, under 
perioden
v.20 (maj)-v.37 (september).
-Osorterat avfall:Varje dag, under 
perioden
v.20 (maj)-v.37 (september).

Efter beställning kan 
extrahämtning ske i enighet med 
renhållningstaxan.

Vid tillfälliga arrangemang, sker 
hämtning efter överenskommelse 
med Renhållningsen- heten i enighet 
med renhållningstaxan.

Trädgårdsavfall
Hämtas efter abonnemang och 
hämtnings- schema i den ordning 
Renhållningsenheten bestämmer. 
Från april till oktober en gång i 
månad. 

Grovavfall och 
smått elavfall 
Hämtas genom 
budning, i den 
ordning och 
omfattning 
Renhållningsenhete
n bestämmer. 

Latrin
Hämtas genom 
budning, i den 
ordning och 
omfattning 
Renhållningsenhete
n bestämmer. 
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Övriga avfallsslag hämtas efter behov i den 
ordning och omfattning Renhållningsenheten 
bestämmer.

b. Område 2
Inom område 2 sker ingen separat hämtning av 
matavfall. Om inte hemkompostering sker ska 
matavfall lämnas tillsammans med bränn- bart 
restavfall i betalsäck (se 3 kap. 5§).

Hämtning sker enligt särskilt hämtningssche- ma. 
Uppgifter om hämtning finns på kom- munens 
webbplats, www.kungalv.se

23 § Tömningsintervall för avloppsan- 
läggning, fettavskiljare och fosforfälla 
a.Tömning av slam från avloppsanläggning
ska ske så ofta som behövs för att en fullgod 
funktion ska uppnås, dock minst en gång per år.

b.Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska 
ske vid behov, dock minst en gång vartan- nat år.

c. Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta som 
behövs för att en fullgod funktion ska uppnås 
och så att det inte medför tekniska problem i 
ledningsnätet, dock minst två gånger per år. 
Gäller område 1.

d.Tömning av fosforfälla ska ske så ofta som 
behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock 
minst en gång vartannat år. Gäller område 1. Efter 
hämtning av uttjänt filterma- terial ska nytt 
filtermaterial tillföras avlopps- anläggningen enligt 
leverantörens anvisningar genom fastighetsägarens 
försorg. Om fastighetsägaren vill kan påfyllning av 
filter- material till fosforfällor bland annat 
beställas genom kommunens 
slamtömningsentrepre- nör Ragn-Sells AB, på 
telefon:
0771-88 88 88.
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24 § Återvinningscentral, ÅVC, 
a. Vid kommunens fem 
återvinningscentraler, (ÅVC), får 
hushåll i Kungälvs kommun, mot 
uppvisande av ÅVC-kortet eller 
motsvarande kort som 
Renhållningsenheten meddelat, 
lämna sorterat grovavfall, farligt 
avfall och elavfall som uppkommit i 
det egna hushållet. Den fasta avgiften 
i taxan finansierar kost- nader för 
kommunens fem återvinningscen- 
traler. ÅVC-kortet tillhör varje 
fastighet,vid byte av ägare/hyresgäst 
ska kortet överläm- nas till ny 
ägare/hyresgäst. Skulle kortet gå 
förlorat kan ett nytt, mot en 
administrativ kostnad, erhållas via 
kommunens kundcenter, Stadshuset, 
Kungälv. Om Renhållningsenhe- ten 
inte meddelat något annat gäller 
följande per dygn och hushåll som får 
lämnas: maxi- malt 2 kbm sorterat 
grovavfall, 25 l spillolja, 2 st 
kylmöbler, 8 st personbilsdäck, 5 st 
slipers, 10 kg farligt avfall, 2 st 
brandsläckare och 5 enheter el- och 
elektronikskrot.

b.Småföretag kan lämna sitt avfall 
mot en kostnad via klippkort eller 
motsvarande kort som 
Renhållningsenheten meddelat: 
Klipp- kort kan köpas via 
kommunens kundcenter, Stadshuset, 
Kungälv. Alla de småföretag som har 
klippkortet ”ÅVC-kort småföretag” i 
Kungälvs kommun eller 
motsvarande kort som 
Renhållningsenheten meddelat, kan 
lämna grovavfall på alla kommunens 
återvin- ningscentraler (ÅVC). Gäller 
dock endast med fordon ≤3,5 ton.

Allt avfall som lämnas på ÅVC ska 
vara sorterat. 

§ Tillfälliga behållare vid evenemang m.m
Inom område 1 kan arrangör eller 
fastighets- ägare beställa tillfälliga 
behållare/containrar för 
evenemang/festivaler för brännbart 
rest- savfall och matavfall, enlighet 
med renhåll- ningstaxan. Beställning 
sker via kommunens kundcenter 
telefon 0303-23 80 00, senast 14 
dagar innan önskad utkörning av 
behål- lare. I avgiften ingår 
utkörning, återtagning och 
rengöring, extra tömning kan vid 
behov beställas.

3
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4. Annat avfall är hushållsavfall
I detta kapitel regleras avfall som inte är hushållsavfall. Kommunens 
ansvar för annat avfall än hushållsavfall är mycket begränsat. Exempel på 
avfall som dock omfattas av kommunalt ansvar är avfall från storkök och
personalutrymmen, slam från avloppsanordning (om denna är belägen vid 
verksamheten) samt fett från fettavskiljare.
1 § Uppgiftsskyldighet
Den som yrkesmässigt bedriver 
verksamhet där det uppstår annat 
avfall än hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall ska på begäran av 
Renhållningsenheten lämna de 
uppgifter om avfallets art, 
sammansättning, mängd och 
hantering som behövs för 
kommunens renhållningsordning. 
§70

2 § Återanvändbart och 
återvinnings- bart material
Återanvändbart och återvinningsbart 
mate-
rial ska sorteras ut vid källan och 
hållas skilt från annat avfall så att 
olika material kan tas om hand på 
sådant sätt att återanvändning eller 
återvinning främjas. Osorterat avfall 
får inte komprimeras före sortering.

3 § Bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall samt avfall 
från an- läggningsverksamhet ingår 
inte i kommunens renhållningsansvar. 
Rivningsavfall ska sorteras på sådant 
sätt att olika material kan tas om 
hand för återanvändning eller 
återvinning.
För utsortering och 
omhändertagande av farligt avfall 
finns särskilda bestämmelser. 
Byggherren ansvarar för att detta i 
enlighet med gällande 
lagstiftning.Vid rivning ska det 
finnas rivningslov och i vissa fall 
även en rivningsplan.

4 § Farligt avfall och 
batterier 

5  Farligt avfall och 
batterier ska sorteras 
ut och hållas skilt 
från annat avfall. 
Den som
bedriver verksamhet där 
farligt avfall upp- 
kommer får efter 
anmälan till 
länsstyrelsen själv 
transportera de 
avfallsslag och mängder 
som anges i 
avfallsförordningen 
(2011:927). Farligt avfall 
får i övrigt endast 
transporteras 
yrkesmässigt av den 
som har särskilt 
tillstånd.

4
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6 § Avfall med producentansvar 
För avfall som omfattas av förordningarna om 
producentansvar, t.ex. returpapper, däck, 
förpackningar, elektroniska och elektriska 
produkter (inkl. vitvaror) ska den som yrkes- 
mässigt bedriver verksamhet där sådant avfall 
uppstår själv träffa överenskommelse med 
respektive materialbolag.

 Djurkadaver och annat animaliskt avfall 
1

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS
2010:59) och i Rådets förordning (EU) nr 1069/2009 finns 
regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att 
förhindra spridning av smittämnen. Djurkadaver och annat 
animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter.

7 § Hantering av gödsel från 
djurhåll- ning, se 

2
Gödsel från hållande av husdjur (häst, svin,
får, ko, get etc.) ska samlas upp och förvaras på sådant sätt att 
risk för olägenhet för människor och miljön samt 
näringsläckage inte uppkommer. Fastighetsinnehavare och 
djurhållare ansvarar för att gödsel bortskaffas och i möjligaste 
mån återanvänds, t.ex. som jordförbättringsmedel.
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4. Annat avfall är hushållsavfall 4
3 § Specialavfall inom 

veterinärverk- samhet och 
djurhållning 

Skärande/stickande avfall från 
veterinär- verksamhet och från 

djurhållande gårdar där 
djurhälsovård utförs ska förvaras i 

special- behållare (kanylburk). 
Avfallet får endast transporteras 

yrkesmässigt av den som har särskilt 
tillstånd enligt avfallsförordningen 

(2011:927).

4 § Specialavfall inom 
akupunktur, tatuering och 

dylikt Stickande/skärande avfall 
från akupunktur, tatuering och 
dylikt ska förvaras i specialbe-

hållare (kanylburk). Avfallet får 
endast trans- porteras yrkesmässigt 
av den som har särskilt tillstånd 
(avfallsförordningen 2011:927).

5 § Riskavfall inom sjukvården 
etc. Riskavfall bestående av 

stickande/skärande och/eller 
smittförande avfall från hemsjuk- 
vården och liknande institutioner 

ska han- teras enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om 

hantering av smittförande avfall från 
hälso- och sjukvården (SOSFS 

2005:26). Avfallet får endast 
transporteras yrkesmässigt av den 

som har särskilt tillstånd enligt 
avfallsförordningen (2011:927). Risk- 
avfall ska hämtas minst en gång per 

år.

6 § Anläggningar för 
avskiljning av produkter

a.Utöver ABVA gäller att uppsamlingsanord-
ningar för färgslam, ridåvatten eller 
liknande ska tömmas vid behov, 
dock minst en gång per år eller 
enligt det tömningsintervall som 
miljöenheten i det enskilda fallet 
medger.

b.Tömning och besiktning 
bekostas av anläggningens ägare 
enligt anvisningar från kommun (se 
bestämmelserna i ABVA).

c.Tömning och besiktning 
bekostas av anläggningens ägare 
enligt anvisningar från kommunen 
(se bestämmelserna i ABVA).

d.Amalgamavskiljare ska tömmas 
minst en gång per år.
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5. Undantag
I detta kapitel regleras vilka undantag från avfallsföreskrifterna som kan 
medges och vem som beslutar om undantagen.

1 § Prövning av undantag
a.Ansökan om undantag från dessa 
föreskrif- ter prövas av Miljöenheten 
om inget annat anges. Ansökan ska, 
oberoende av vem som prövar den, 
vara skriftlig och alltid innehålla 
uppgifter om vilka avfallsslag som 
avses samt en redogörelse för på 
vilket sätt avfallet avses omhändertas. 
Blanketter för ansökan om undantag 
finns på kommunens webbplats, 
www.kungalv.se.

b.Undantag från bestämmelserna i 
dessa föreskrifter kan inte ges 
retroaktivt. Undan- tag gäller från 
och med det datum beslut om 
undantag medgivits och till det 
datum som anges i beslutet. Om 
inget slutdatum anges
i beslutet gäller detta tills dess att 
förhållan- dena ändras.

c. Medgivna undantag är personliga 
och upphör i samband med byte av 
fastighetsinne- havare.

d.Medgivna undantag kan 
upphävas med omedelbar verkan 
om:
• Förhållandena ändras; dvs. om 

de förut- sättningar som fanns 
när undantaget medgavs inte 
längre gäller.

• Fastighetsinnehavare lämnat 
felaktiga uppgifter som legat till 
grund för med- givandet.

• Hanteringen inte 
sker efter angivna 
vill- kor.

• Hanteringen visar sig 
orsaka olägenhet för 
människors hälsa och 
miljö.

5
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e. Fastighetsinnehavare ska utan dröjsmål 
meddela tillståndsgivaren (Miljöenheten eller 
Renhållningsenheten) om förändrade förhål- 
landen som påverkar medgivna undantag.

2 § Gemensam avfallslösning
En eller flera avfallsbehållare, underjordsbe- hållare 
eller container får betjäna flera fastig- 
hetsinnehavare. Detta under förutsättning att 
Renhållningsenheten givit sitt medgivande. Varje 
ingående fastighet (boenhet) ska betala de avgifter 
som framgår av renhållningstaxan. Delning av 
kostnad avser enbart de avgifter som framgår av 
renhållningstaxan.

3 § Gemensam kompost 
Två till varandra gränsande fastighetsin- nehavare 
av villa, radhus och fritidshus kan under 
förutsättning att olägenhet för männis- kors hälsa 
och miljö inte uppstår, samt efter ansökan till 
Miljöenheten, medges tillstånd att använda 
gemensam kompost om följande villkor är 
uppfyllda:

• Avståndet mellan de fastigheter som avses i 
ansökan är högst 100 m.

• Antalet personer som varmkomposten ska 
betjäna inte överstiger fem.

• Berörda fastighetsinnehavare gör en 
gemensam ansökan.
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5. Undantag

4 § Uppehåll i hämtning av 
hushålls- avfall 91§
a. Permanentbostad kan efter 

ansökan till
Renhållningsenheten medges 
uppehåll i hämtning av matavfall och 
brännbart rest- avfall under 
förutsättning att fastigheten är 
outnyttjad under en 
sammanhängande tid om minst fyra 
(4) månader. Med outnyttjad 
fastighet avses fastighet som endast 
besöks för tillsyn och där ingen 
vistelse som påkallar hämtning sker. 
Uppehåll medges som längst för ett 
(1) år i taget. Komplett ansökan om 
uppehåll ska lämnas senast en (1) 
månad innan önskad 
uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta 
delen av taxan kvarstår. Om 
sökanden återkommer till 
fastigheten utan att meddela detta 
utgår full hämtningsavgift för hela 
den period som ansökan om 
uppehåll omfattar.

b.Verksamheter eller flerfamiljshus 
kan efter ansökan till 
Renhållningsenheten medges up- 
pehåll i hämtning av matavfall och 
brännbart restavfall under 
förutsättning att fastigheten är 
outnyttjad under en 
sammanhängande tid om minst fyra 
(4) månader. Med outnyttjad 
fastighet avses fastighet som endast 
besöks för tillsyn och där ingen 

vistelse som påkal- lar hämtning sker. Uppehåll 
medges som längst för ett (1) år i taget. Komplett 
ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad 
innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan 
kvarstår. Om sökanden återkommer till fastigheten 
utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för 
hela den period som ansökan om uppehåll omfattar.
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5
c. Fritidsboende kan 
efter ansökan till 
Ren- 
hållningsenheten 
medges uppehåll i 
hämtning av 
matavfall och 
brännbart restavfall 
under förutsättning 
att fastigheten är 
outnyttjad un- der 
hela perioden v.20 
(maj) - v.37 (septem- 
ber). Med outnyttjad 
fastighet avses 
fastighet som endast 
besöks för tillsyn 
och där ingen 
vistelse som påkallar 
hämtning sker. 
Uppe- håll medges 
som längst för ett (1) 
år i taget. Komplett 
ansökan om 
uppehåll ska lämnas 
senast en (1) månad 
innan önskad 
uppehålls- period.

Betalningsskyldighe
ten för den fasta 
delen av taxan 
kvarstår. Om 
sökanden 
återkommer till 
fastigheten utan att 
meddela detta utgår 
full hämtningsavgift 
för hela den period 
som ansökan om 
uppehåll omfattar.

d.Fastighetsinnehav
are till fastighet som 

är i sådant skick att den inte är 
beboelig kan efter ansökan till 
Renhållningsenheten medges 
uppehåll. Komplett ansökan om 
uppehåll
ska lämnas senast en (1) månad 
innan öns- kad uppehållsperiod. Ett 
skriftligt intyg från 
fastighetsinnehavaren om att 
fastigheten är obeboelig ska bifogas 
ansökan om uppehåll.

Uppehåll medges endast för den 
period som fastigheten beräknas vara 
obeboelig. För obe- boelig fastighet 
utgår ingen avgift enligt taxan om 
ansökan beviljas.
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5 5. Undantag

e. Fastighetsinnehavare till dödsbon 
kan efter ansökan till 
Renhållningsenheten medges up- 
pehåll i hämtningen av matavfall och 
bränn- bart restavfall. Skäl för 
uppehållet ska vara att fastigheten 
står tom och endast besöks
för tillsyn och där ingen vistelse som 
påkallar hämtning förekommer. För 
fastigheter som är dödsbon och inte 
nyttjas utgår ingen avgift enligt taxan.

5 § Uppehåll i hämtning slam 
Uppehåll i tömning av slam från 
avloppsan- läggning kan efter 
ansökan till Renhållnings- enheten 
medges, om fastigheten inte kom- 
mer att nyttjas under en 
sammanhängande tid om minst 12 
månader. Innan uppehåll medges 
ska avloppsanläggning vara tömd.
Efter tömningen får anläggningen 
inte brukas under uppehållsperioden. 
Uppehåll medges som längst för två 
(2) år i taget. Komplett ansökan om 
uppehåll ska lämnas senast en (1) 
månad innan önskad 
uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta 
delen av taxan kvarstår. Om 
sökanden återkommer till 
fastigheten utan att meddela detta 
utgår ordinare slamtömningsavgift 
för den period som ansökan om 
uppehåll omfattar.

6 § Förkortat hämtningsintervall 
Förkortat hämtningsintervall för 
matavfall och brännbart restavfall 

kan inom område 1 i 
enighet med 
renhållningstaxan, efter 
anmä- lan till 
Renhållningsenheten, 
medges om det finns 
särskilda skäl.
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7 § Förlängt hämtningsintervall 
Inom område 1 kan fastighetsinnehavare med 
godkänd komposteringsanläggning efter anmälan 
till Miljöenheten medges hämtning av brännbart 
restavfall var fjärde eller sjätte vecka.Villkoren för 
förlängt hämtningsinter- vall är att:
• Allt organiskt nedbrytbart köksavfall 

komposteras i godkänd kompostbehållare.
• Kompostering kan ske utan olägenhet för 

människors hälsa eller miljön.
• Miljöenhetens anvisningar följs.
• Dessa föreskrifters övriga bestämmel- ser 

följs.
8 § Eget omhändertagande av matav- fall och 
brännbart restavfall  Fastighetsinnehavare som 
själv kan ta hand om matavfall och brännbart 
restavfall från den egna fastigheten på ett sådant 
sätt att fara eller olägenhet för människors hälsa 
och miljö inte uppkommer kan efter ansökan till 
Miljöenheten i undantagsfall medges befri- else 
från skyldigheten att lämna sitt avfall till 
kommunen.

I samband med ansökan ska skälen till un- 
dantaget noggrant beskrivas samt hur olika typer 
av avfallsslag kommer att omhändertas. 
Undantaget omfattar endast ett år i taget.
Ansökan om förnyat undantag ska lämnas till 
Miljöenheten senast en månad innan undan- 
tagsperioden tagit slut.

Även om fastighetsinnehavare medgivits 
undantag för eget omhändertagande kvarstår 
betalningsskyldigheten för den fasta delen
av taxan. Uppgifter om uppkomna avfalls- 
volymer ska lämnas till Renhållningsenheten 
senast under mars månad varje år för den volym 
som uppkom året innan.
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5. Undantag 5
9 § Eget omhändertagande av slam 
a.Ägare eller arrendator av 
jordbruksfastig- het med godkänd 
uppfordringsanordning kan efter 
ansökan till Miljöenheten medges 
eget omhändertagande av slam från 
egen avlopps- anläggning för 
spridning på åkermark. Även 
intilliggande fastigheter till 
jordbruksfastighet kan få medgivande 
för slamtömning genom 
jordbruksfastighetens försorg.

För att få omhänderta och nyttja 
slammet krävs att avfallet 
hygieniserats i enlighet med 
Naturvårdsverkets bestämmelser. 
Hygie- nisering kan ske genom 
rötning, värmebe- handling, 
långtidslagring i t.ex. vassbäddar, 
kalkbehandling etc. Innan spridning 
sker ska den som avser att sprida 
slammet på åker- 
mark/jordbruksmark kunna visa att 
slammet uppfyller kraven på 
hygienisering samt att spridning kan 
ske utan att Naturvårdsverkets krav 
på metallhalter etc. i åkermark över- 
skrids.

b.Anmälan om spridning av slam 
från av- loppsanläggning ska göras 
till Miljöenheten senast sex veckor 
innan spridning och får inte strida 
mot vad som anges i 5 kap. 8 §, 
stadgas i annan lagstiftning eller 
föreskrifter, t.ex. lokal 
ordningsstadga.
10 § Eget omhändertagande av 

latrin 96§ Fastighetsinnehavare kan efter ansökan 
till Miljöenheten medges tillstånd att komposte- ra 
latrin och avfall från mulltoa eller liknan- de. 
Komposteringen ska ske i enlighet med de villkor 
som anges av Miljöenheten och på ett sådant sätt att 
olägenhet för människors hälsa och miljö inte 
uppstår.
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§ Längre tömningsintervall för 
avloppsanläggning 
Längre tömningsintervall för avloppsanlägg-
ning än ett år kan efter ansökan till Miljöen- 
heten medges. Detta under förutsättning att:
Avloppsanläggningen är dimensionerad för fler 
hushåll än för vad den för tillfället betjänar.
Avloppsvattnet genomgår längre gående 
rening än slamavskiljning.
Reningsanläggningen har tillstånd från 
Miljöenheten. 

§ Längre tömningsintervall för fosforfälla 
Längre tömningsintervall för fosforfälla än
vartannat år kan efter ansökan till Miljöen- 
heten medges. Detta under förutsättning att 
fastighetsinnehavare genom dokumenterad 
regelbunden egenkontroll och mätning kan 
påvisa att fosforfällans funktion efter 23 
månader efter senaste tömning fortfarande är 
fullgod.

§ Längre tömningsintgrovervall för 
fettavskiljare 
Undantag från kravet på tömning av fettav-
skiljare minst två gång år kan beviljas efter 
ansökan till kommunens VA-enheten.

§ Avstånd mellan behållares och 
hämtningsfordons uppställningsplats För 
befintliga fastigheter, med särskilda skäl, kan 
undantag från kraven i kap 3. § 2 c medges av 
Renhållningsenheten.Vid om- och 
nybyggnation ska kraven i ovanstående 
bestämmelse fullt ut beaktas.
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5 5. Undantag

15 § Avfallsutrymmes utformning 
Undantag angående avfallsutrymmes 
utform- ning får medges av 
Renhållningsenheten under 
förutsättning att reglerna i Boverkets 
byggregler samt i arbetsmiljölagen och 
miljö- balken inte åsidosätts.

16 § Bilväg
Undantag om kraven på bilvägs 
bredd och vändmöjlighet m.m enligt 
dessa föreskrifter får medges av 
Renhållningsenheten. En för- 
utsättning för medgivande är att 
kommunens entreprenörs 
riskbedömning av arbetsmil- jön 
påvisar att riskerna är acceptabla 
under sådana omständigheter.

17 § Insamling av matavfall och 
bränn- bart restavfall via säck. 
Undantag från kraven om 
uppsamling av
matavfall och brännbart restavfall i 
kärl får av Renhållningsenheten 
medges fastighets- innehavare som 
har synnerliga skäl, t.ex. om 
kärlhantering bedöms vara omöjlig 
på grund av fastighetens (med 
tillhörande tomtmark) beskaffenhet 
och utformning. Säck av den storlek 
som Renhållningsenheten anvisar 
ska då användas.

18 § Felsortering av matavfall
Efter ansökan till 
Renhållningsenheten kan 
fastighetsinnehavare till 
flerfamiljsfastighet där sortering av 

matavfall inte fungerar 
med- ges undantag från 
bestämmelsen i 1 kap. 6 
§ b om 
felsorteringsavgift. 
Istället läggs behål- lare 
för matavfall över på 
taxan för osorterat avfall.
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19 § Utveckling inom avfallshantering 
Renhållningsenheten får bedriva försöksverk- 
samhet där avsteg från renhållningsordningen kan 
göras genom projekt. 

20§ Kvalitetskontroll  Renhållningsenheten får 
göra stickprov- skontroll av hushållsavfallet för 
att kontrol- lera att sorteringsanvisningarna och 
övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa 
att renheten på avfallet upprätthålls. Med stick- 
provskontroll avses även plockanalyser som 
utförs på slumpmässigt utvalt hushållsavfall i 
syfte att undersöka avfallets sammansättning i 
stort.

21 § Övriga undantag 
Vid synnerliga skäl kan andra undantag efter 
ansökan till Miljöenheten eller Renhållnings- 
enheten medges. Renhållningsenheten är i sådana 
frågor remissinstans. Synnerliga skäl kan t.ex. 
vara åtgärd som främjar återan- vändning eller 
återvinning och inte innebär olägenhet för 
människors hälsa och miljö.
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6. Ikraftträdande, omprövning, upp- 
följning och överklagande
I detta kapitel beskrivs datum för ikraftträdande, regler för omprövning, 
uppföljning samt vilken myndighet som handlägger överklaganden.

1 § Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den
1 oktober 2015, då gällande 
avfallsföreskrif- ter, (§ 12/2013), 
antagen av kommunfull- mäktige den 
14 februari 2013, upphör att gälla. 
Undantag som kommunen har 
medgivit med stöd av tidigare 
avfallsföreskrifter gäller tills vidare 
eller tills nytt beslut meddelas med 
stöd av dessa föreskrifter.

2 § Omprövning
Medgivna undantag enligt dessa 
föreskrifter kan omprövas av 
tillståndsgivaren (Miljöen- heten 
eller Renhållningsenheten) om 
olägen- het för människors hälsa och 
miljö konsta- teras eller om andra 
villkor för medgivna undantag inte 
följs. Omprövning på fastig- 
hetsinnehavares begäran när 
medgivande utgått kräver ny 
ansökan.

3 § Överklagande
Överklagande av beslut som fattats 
med stöd av dessa föreskrifter görs 
hos Länsstyrelsen
i Västra Götalands län. 
Överklagandet ska dock skickas till 
Miljö- och byggnadsnämn- den, 
Kungälvs kommun inom tre veckor 
från det att berörd sakägare fick del 
av beslutet, för vidare befordran till 
länsstyrelse.

6
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Bilaga 1: 
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut och administrativa ändringar kan 
ändras i denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Hushållsavfall
Begreppet hushållsavfall innefattar allt det avfall som uppstår i ett hushåll 
eller avfall som är jämförligt med avfall från hushåll och som uppkommer 
där människor vistas, t.ex. i perso- nalmatsalar, restauranger etc. 
Hushållsavfallet ska sorteras och materialen hållas skilda från varandra 
enligt nedan.

Avfallsslag: Exempel: Hantering/lämnas: Kommentar:
Matavfall Matberedningsavfall 

såsom t.ex. 
potatisskal, lökskal, 
fruktrester, 
kaffesump, 
hushållspapper med 
mat- rester och vissna 
snitt- blommor. Även 
överbliven mat och 
mat som blivit för 
gammal ingår här.

Matavfall bör sorteras ut 
från det brännbara 
restavfallet. Matavfall läggs 
i separat avfallsbehållare 
för insamling av 
kommunen eller 
komposteras på den egna 
fastig- heten.

Efter anmälan till 
miljöbygg- 
nadsnämnden får 
matavfall komposteras 
på den egna fast- igheten 
om denna är en villa, ett 
radhus, fritidshus eller 
förskola. För att undvika 
lukt bör matavfall få 
rinna av innan det läggs i 
papperspåsen.

Matfett Frityrolja, stekfett, 
olja från konserver

Häll över i valfri 
förpackning till exempel en 
plastflaska som sedan läggs 
i restavfallet. Små mängder 
kan torkas upp med 
hushållspap- per och 
hanteras som matavfall.

Matfett som hälls i 
avloppet kan täppa igen 
rör och orsaka stopp i 
avloppet.

Förpack- 
ningar 
och 
tidningar

Förpackningar av 
metall, ofärgat och 
färgat glas, papper, 
mjuk- och hård- 
plast samt tidningar.

Lämnas på 
återvinningsstatio- nerna 
(ÅVS).Vissa flerfamiljs- 
fastigheter kan ha 
fastighetsnära insamling.

Detta avfall omfattas 
av producentansvar. 
Att lämna på ÅVS är 
gratis för hushåll då 
avfallshanteringen 
ingår i 
försäljningspriset.

Brännba
rt 
restavfall

Allt brännbart avfall 
som blir kvar efter 
källsorte- ring.

Brännbart restavfall ska 
sorteras ut. Avfallet 
hämtas i separata 
avfallsbehållare för 
insamling av kommunen.
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Ej 
brännbart 
restavfall

Allt avfall som blir 
kvar efter 
källsortering, t.ex. 
keramik, porslin, glas 
som inte är 
förpackning etc.

Lämnas på 
återvinningscentral.

Avfall som inte har 
någon lämplig 
behandlingsmetod.

Återvin- 
ningsbar
t 
grovavfa
ll

Skrot, kyl/ frys, 
möbler, 
sanitetsporslin och 
elektro- nikskrot.

Lämnas på 
återvinningscentral.

Ej 
återvin- 
ningsbar
t- 
Grovavfa
ll

Avfall som är för stort 
för att få plats i 
behållare för 
brännbart restavfall 
och som inte går att 
återvinna, t.ex. mattor 
och madras- ser.

Lämnas på 
återvinningscentral. 
Grovavfall och smått 
elavfall kan även hämtas 
genom budning i enlighet 
med renhållningstaxan.

Grovavfall är avfall som 
är för stort för att få 
plats i vanlig 
behållare.På ÅVC finns 
möj- lighet attsortera 
material för 
återanvändning, 
återvinning eller 
förbränning.
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Bilaga 1: Sorteringsinstruktioner
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut och administrativa ändringar kan 
ändras i denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Avfallsslag: Exempel: Hantering/lämnas: Kommentar:
Trädgård
s- avfall

Ris, grenar, löv, 
mossa etc. Ej sten 
och grus.

Lämnas på 
återvinningscentral eller 
hämtas vid fastighet vid 
tecknande av 
abonnemang.

Trädgårdsavfall får även 
kom- posteras på den 
egna fastighe- ten.

Småbatterie
r

Alla sorters batterier 
un- der 3 kg. 
(Batterier över 3 kg, 
t.ex. bilbatterier, ska 
hanteras som farligt 
avfall.)

Lämnas på 
återvinningscentral, på 
återvinningsstationerna 
och i Samlaren i en del 
butiker.
Flerfamiljsfastigheter 
kan ha fastighetsnära 
insamling.

Batterier innehåller 
skadliga ämnen som ska 
tas om hand på ett 
miljöriktigt sätt.

Farligt 
avfall

Färg, lösningsmedel, 
lys- rör (inkl. 
solarierör), låg- 
energilampor, 
glödlam- por, 
bekämpningsmedel, 
lim, oljor, 
fotokemikalier, 
termometrar (och 
annat som innehåller 
kvicksil- ver), 
bilbatterier etc.

Lämnas på 
återvinningscentral. 
Glödlampor, 
lågenergilampor, 
småbatterier och 
småelektro- nik (t.ex. 
mobiler, klockor och 
mindre elverktyg) kan 
också lämnas i Samlaren i 
en del butiker.

Farligt avfall är direkt 
skadligt för såväl 
människor som djur och 
växter. Därför är det vik- 
tigt att allt farligt avfall 
tas om hand på ett hälso- 
och miljö- riktigt sätt, 
och inte hamnar bland 
andra typer av avfall.

Elektriska 
och 
elektro- 
niska pro- 
dukter

Allt med sladd eller 
bat- teri, samt 
glödlampor, 
lågenergilampor 
och lysrör.

Lämnas på 
återvinningscen- 
tralerna. Glödlampor, 
lågen- ergilampor, 
småbatterier och 
småelektronik (t.ex. 
mobiler, klockor och 
mindre elverktyg) kan 
också lämnas i Samlaren 
i en del butiker.

I de fall avfallet 
innehåller far- liga 
komponenter klassas det 
som farligt avfall.
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Läkemedel
s- avfall 
och 
kasserade 
kanyler

Stickande/skärande
/ smittförande avfall 
och läkemedel som 
uppkom- mer i 
hemmet.

Lämnas på apoteken i 
special- behållare som 
tillhandahålls av 
apoteken. Avfallet 
lämnas på apoteken.

Läkemedelsavfall är 
miljöfarligt och får inte 
spolas ned i avloppet.
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Bilaga 1: Sorteringsinstruktioner
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut och administrativa ändringar kan 
ändras i denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Annat avfall än hushållsavfall

Avfall från industri och annan verksamhet som ger upphov till annat avfall 
än hushållsavfall ska på grund av återanvändnings- och återvinningsskäl 
samt hälso- och miljöskäl sorteras och hållas skilt enligt nedan. Avfall får inte 
komprimeras före sortering.

Avfallsslag: Exempel: Hantering/lämnas: Kommentar:
Restavfall Avfall som blir över 

efter källsortering.
Hämtas av godkänd 
transportör. Restavfall får 
inte komprimeras före 
sortering.

Blandat avfall kan 
inte i efterhand 
sorteras om det 
komprimerats.

Bygg- och 
rivningsa
v- fall

Tegel, takpannor, 
betong, dörrar, 
fönster, beslag, trä 
etc.

Avfallet hämtas av 
godkänd transportör. 
Osorterat bygg- och 
rivningsavfall får inte 
komprime- ras.

Rivningslov 
och/eller 
rivningsanmälan 
krävs i normala fall.

Farligt 
avfall

Färg, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, 
lim, oljor, 
fotokemikalier, ter- 
mometrar (och annat 
som innehåller 
kvicksilver), 
impregnerat trä, 
batterier, 
värmepumpar, 
kylanlägg- ningar etc.

Avfallet hämtas av 
transportör med tillstånd 
att transportera farligt 
avfall. Egen transport av 
mindre mängder farligt 
avfall får endast ske efter 
anmälan till läns- styrelsen.

Farligt avfall är direkt 
skadligt för såväl 
människor som djur 
och växter. Därför är 
det viktigt att allt 
farligt avfall tas om 
hand på ett hälso- och 
miljöriktigt sätt.

Småbatterie
r

Alla sorters batterier 
under 3 kg. (Batterier 
över 3 kg, t.ex. 
bilbatterier, ska 
hanteras som farligt 
avfall.)

Avfallet hämtas av godkänd 
trans- portör.

Batterier innehåller 
skadliga ämnen och ska 
omhänder- tas på ett 
hälso- och miljö- 
riktigt sätt.
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Elektriska 
och 
elektro- 
niska pro- 
dukter

Datorer, kopiatorer, 
upp- laddningsbara 
apparater, TV, radio 
och ljuskällor, t.ex. 
lysrör, lågenergilam- 
por och glödlampor.

Avfallet hämtas av godkänd 
transportör eller lämnas 
mot avgift på 
återvinningscentralerna. 
Observera att detta 
avfallsslag även klassas som 
farligt avfall i de fall det 
innehåller farliga kompo- 
nenter. För transport av 
mindre mängder farligt 
avfall krävs anmä- lan till 
länsstyrelsen.

Elektriska och 
elektroniska produkter 
ska demonteras och 
komponenter med 
farligt innehåll tas 
bort.
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b1
Bilaga 1: Sorteringsinstruktioner
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut och administrativa ändringar kan 
ändras i denna bilaga utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Avfallsslag: Exempel: Hantering/lämnas: Kommentar:
Förpack- 
ningar och 
returpapp
er

Wellpapp, 
kontorspapper, 
tidningar, 
förpackningar av 
papper, metall, 
ofärgat och färgat 
glas, mjuk- och 
hårdplast.

Lämnas enligt 
producenternas 
anvisningar i de 
insamlings- system som 
producenterna 
tillhandahåller.

Många entreprenörer 
hämtar förpack-
ningar och tidningar 
för återvinning.

Övrigt 
åter- 
vinningsba
rt material

Trä (rent), 
metallskrot, betong, 
asfalt, trädgårds- 
avfall.

Avfallet hämtas av 
transportör i separata 
containrar eller lämnas på 
avfalls- eller 
återvinningsan- läggning.

Många entreprenörer 
hämtar källsorterat 
material för 
återvinning.

Riskavfall Smittförande/sticka
nde/ skärande avfall 
som upp- kommer 
hos veterinärer, 
akupunktörer, 
tatuerare, 
sjukvården och
liknande.

Avfallet hämtas av 
transportör som har 
tillstånd att transpor- 
tera farligt avfall.

Avfallet kan vara direkt 
skadligt för såväl 
människor som djur och 
växter. Därför är det vik- 
tigt att avfallet tas om 
hand på ett hälso- och 
miljöriktigt sätt.

Amalga
m- avfall

Sorteras i knåd- och 
sila- malgam.

Extraherade tänder, 
kasserade sugslangar, 
amalgamdukar, 
amalgamslam, tomma 
amal- gamkapslar, rent 
kvicksilver, alloypulver 
och fulla amalgam- 
kapslar lämnas i 
originalför- packningar. 
Avfallet hämtas av 
entreprenör som har 
tillstånd att transportera 
farligt avfall.

Detta avfallsslag kan 
också klas- sas som farligt 
avfall i de fall det 
innehåller farliga kompo- 
nenter.

Matavfall Matavfall från 
produk- tions- eller 
grossistverk- 
samhet. Matavfall 
ska sorteras ut från 
restavfal- let.

Avfallet hämtas av 
godkänd transportör.
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Bilaga 2: Illustrationer av godkända 
vändplatser etc.b2
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Bilaga 2: Illustrationer av godkända 
vändplatser etc. b2
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Bilaga 3: Karta över hämtnings- 
områden

Förklaring:

• De delar av kommunen som inte är rosaskuggade utgör område 1.
• De delar av kommunen som är rosaskuggade utgör område 2.

b3
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Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en 
renhållningsordning.

Renhållningsordningen består av två dokument; 
avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och 
vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen 

framgår uppgifter om avfall inom kommunen och 
kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd, 

farlighet etc.

Renhållningsordningen är kommunens verktyg 
för att styra avfallshanteringen och en rättslig 
grund i det dagliga arbetet samt vid tvister etc.
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Beredningsskrivelse 1(2)

Datum

2022-04-27

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-238002
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Ärende:

Uppdrag från Kommunfullmäktige till 
ekonomiberedningen, studera 
samhällsbyggnadsprocessen 

Diarienummer:

KS2022/0836–1

Instans:

Ekonomiberedningen

Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera 
samhällsbyggnadsprocessen 

Ekonomiberedningen har studerat samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på 
bygglovsverksamheten, ur ett ekonomiskt perspektiv i enlighet med uppdrag från 
kommunfullmäktige. Den övergripande slutsatsen är att vi ligger på en rimlig nivå gällande 
våra nettokostnader inom området. Vi ser inte heller något behov av att föreslå förändrade 
avgifter eller taxor.

Bakgrund

Ekonomiberedningen har fått i uppdrag att studera samhällsbyggnadsprocessen ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Beredningen har valt att avgränsa uppdraget och i beredningsskrivelse 
stämt av uppdraget och dess avgränsningar med kommunfullmäktige. Uppdraget beredningen 
arbetat med är följande:

Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på bygglovsverksamheten, utifrån 
produktions- och kostnadsparametrar. Utvärderingen skall särskilt belysa i vilken utsträckning 
avgifter respektive skatter finansierar verksamheten. Vid behov, och i den mån så är möjligt, ska 
beredningen lämna förslag till kommunfullmäktige på avgiftsnivåer som innebär 100% 
avgiftstäckningsgrad. (Uppdrag EB5).

Beredningens slutsatser

Samhällsbyggnadsområdet är, som så mycket av den kommunala verksamheten, ett område där 
ekonomin är starkt lagreglerad. Även processen som sådan är styrd av lagar. De delar av ett 
bygglovsärende eller ett detaljplanearbete som får täckas av avgifter täcks idag av avgifter enligt 
det material beredningen tagit del av. Vid en jämförelse av nettokostnaderna med andra 
kommuner ser vi att vi med något undantag ligger under eller i nivå med genomsnittet. Det 
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Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera 
samhällsbyggnadsprocessen 2(2)

Datum

2022-04-27

bör nämnas att jämförelser av det här slaget inte alltid är helt rättvisande då kostnader kan 
bokas under olika poster i olika kommuner. Men den övergripande bilden beredningen får är 
att vi hävdar oss ganska väl kostnadsmässigt i förhållande till andra kommuner.

Beredningen ser därmed varken anledning eller utrymme att föreslå några förändrade avgifter 
eller taxor med anledning av genomförd studie.

Förslag till Kommunfullmäktige
1. Ekonomiberedningens uppdrag, EB5, anses avslutat

Jonas Andersson (S)
Beredningsordförande

Expedieras till:  

För kännedom till:  



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-27
Sida 6 (7)

EKONOMIBEREDNINGEN Justeras sign

§ 13/2022

Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera 
samhällsbyggnadsprocessen KS2022/0836

Ekonomiberedningen har studerat samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på 
bygglovsverksamheten, ur ett ekonomiskt perspektiv i enlighet med uppdrag från 
kommunfullmäktige. Den övergripande slutsatsen är att vi ligger på en rimlig nivå gällande 
våra nettokostnader inom området. Vi ser inte heller något behov av att föreslå förändrade 
avgifter eller taxor.

Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse daterad 2022-04-27
Presentation detaljplaneprocess EB 15 dec 2021
Presentation jämförelser andra kommuner (Kolada) och politiska uppdrag

Förslag till Kommunfullmäktige
Ekonomiberedningens uppdrag, EB5, anses avslutat

__________

Expe
dieras 
till: 

 

För 
känn
edom 
till:
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Datum: 2022-05-04

Handläggarens namn
Mats Mikulic

2022-05-04

Beredningsskrivelse - Uppdrag från Kommunfullmäktige, studera
samhällsbyggnadsprocessen (Dnr KS2022/0836-1)

Juridisk bedömning

Kommunen har enligt plan- och bygglagen (PBL) rätt att ta ut avgifter för att täcka
kostnaderna för åtgärder som exempelvis ingår i ärenden om lov, förhandsbesked
eller anmälan. Det anges i PBL vilka åtgärder som kommunen får ta betalt för.

Kommunens avgifter får inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den
handläggning som avgifterna gäller avser, den kallade självkostnadsprincipen.
Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som
kommunfullmäktige beslutar om.

Beredningen föreslår inga förändrade avgifter eller taxor med anledning av
genomförd studie.

Förvaltningen har inte gjort någon förnyad juridisk bedömning av avgiftsnivåerna
utan hänvisar till det beslutsunderlag som låg till grund för respektive taxabeslut.

Mats Mikulic
kommunjurist

Punkt 21/22, Bilaga 3: Förvaltningens bedömning
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Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset
Nordtag Lund (Sverigehuset) (Dnr KS2016/2111-195)

Sammanfattning

Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i
Västra Ytterby.

Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med
NCC. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018.
Markanvisningsavtalet gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper.

Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för två bostadsetapper. NCC har sålt tidigare
bostadsrättsetapper samt kommande bostadsrättsetapp till Sverigehuset i Göteborg AB.
Sverigehuset i Göteborg AB vill nu teckna marköverlåtelseavtal för den sista etappen. Exploatören
har bildat ett projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalet med,
Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund.

Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse för ca 60
bostäder med upplåtelseform bostadsrätt.

Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område,
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för
marköverlåtelseavtalet tecknas borgen.

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och
att kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
marköverlåtelseavtalet.

Juridisk bedömning

Markanvisningsprocessen överensstämmer med Kungälvs nu gällande styrdokument och
kommunfullmäktiges principer. Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om
försäljning av offentlig egendom ska beaktas när en kommunal fastighet säljs.

Den kommunala likabehandlingsprincipen ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och
försäljning av kommunal mark samt att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda.
EU:s statsstödsregler ska säkerställa att kommunen ej ska sälja fast egendom till ett pris som
understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
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Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i
Västra Ytterby. Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med
NCC. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018.
Markanvisningsavtalet gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper.

Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för två bostadsetapper. NCC har sålt tidigare 
bostadsrättsetapper samt kommande bostadsrättsetapp till Sverigehuset i Göteborg AB. 
Sverigehuset i Göteborg AB vill nu teckna marköverlåtelseavtal för den sista etappen. Exploatören 
har bildat ett projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalet med, 
Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund.

Förslag till marköverlåtelseavtal har upprättats för den sista etappen inom exploatörens 
markanvisade område. Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, 
fastighetsrättsliga frågor med mera. Villkoren i avtalet följer det som tidigare har avtalats i de 
markanvisningsavtal som nu ska ersättas.
Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse för ca 60 bostäder med
upplåtelseform bostadsrätt.

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet 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
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar - Bostadsområdet är lokaliserat i nära
anslutning till närströvområden. Inom planområdet planeras en kommunal lekplats,
kommunen planerar också för att anlägga spänger kring en befintlig våtmark vilket gör
platsen mer tillgänglig för promenad och lek.

Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen - Inom arbetet
med detaljplanen har obligatoriska och extrainsatta samrådsmöten med sakägarkretsen hållits
för att få god förankring i området.

Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen – Bostäderna
planeras i anslutning till befintlig bebyggelse med gång- och cykelavstånd till Ytterby station.
Detta medför goda förutsättningar för resor till fots och via cykel. Inom detaljplanen finns
3 meter bred gång-och cykelbana utbyggd. Med ökad bostadsutbyggnad ökar också underlaget 
för god kollektivtrafik.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
I detaljplanens planbeskrivning redogörs för planområdets förhållande till de miljömål som
bedömts relevanta för planförslaget.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Vid tillfället då markanvisningstävlingen ägde rum fanns inga antagna riktlinjer för
markanvisning.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Vuxna och barn kommer att bo i området. Inom planområdet kommer också en förskola
byggas. Barnperspektivet har beaktats i planarbetet. Jämställdhetsperspektivet har beaktats i
framtagandet av detaljplanen och bedöms ge en bra grund för jämlika och sociala
levnadsförhållanden.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Denna rubrik är inte relevant i detta ärende.
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Ekonomisk bedömning
Marköverlåtelseavtalet ger en förväntad intäkt i enlighet med tidigare kalkyler. Kalkylerna
baseras på exploatörens anbud i markanvisningstävlingen. Marköverlåtelseavtalet ger en
intäkt till projektet på cirka 25 miljoner. När hela området är utbyggt kommer det ge ett
ekonomiskt överskott vilket har redovisats i tidigare prognoser.

Exploatören har gjort markundersökningar, undersökningarna tyder inte på att det skulle finnas 
förorenad mark inom exploateringsfastigheten. I det fall föroreningar ändå skulle upptäckas, 
bekostas saneringen i sin helhet av exploatören.

Exploatören har erhållit bygglov i enlighet med Marköverlåtelseavtalet.
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område,
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för
marköverlåtelseavtalet tecknas borgen.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat marköverlåtelseavtal med Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag 
Lund godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna marköverlåtelseavtalet

Fredric Norrå Ander Holm 
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till: Anna Henriksson, Sverigehuset i Göteborg AB, Östra Hamngatan 19 3 tr.                
411 10 Göteborg

För kännedom till: Boris Damljanovic Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef
Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och
Utveckling, Frida Källberg Kart och Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 61/2022

Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund 
(Sverigehuset) (Dnr KS2016/2111)
Sammanfattning

Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i
Västra Ytterby. 

Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med
NCC. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018.
Markanvisningsavtalet gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper.

Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för två bostadsetapper. NCC har sålt tidigare 
bostadsrättsetapper samt kommande bostadsrättsetapp till Sverigehuset i Göteborg AB. 
Sverigehuset i Göteborg AB vill nu teckna marköverlåtelseavtal för den sista etappen. 
Exploatören har bildat ett projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalet med, 
Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund.

Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse för 
ca 60 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt.

Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område,
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för
marköverlåtelseavtalet tecknas borgen.

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och
att kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
marköverlåtelseavtalet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund 
(Sverigehuset)
Bilaga Undertecknat Marköverlåtelseavtal Sverigehuset

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat marköverlåtelseavtal med Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag 
Lund godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna marköverlåtelseavtalet

__________

Punkt 22/22, Bilaga 2: Protokollsutdrag - Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund (Sverigehuset) - Utskottet för Samhälle och utveckling
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Expedieras till: Anna Henriksson, Sverigehuset i Göteborg AB, Östra Hamngatan 19 3 tr.                
411 10 Göteborg

För kännedom till: Boris Damljanovic Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef
Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och
Utveckling, Frida Källberg Kart och Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten
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